
 

I když už za sebou máme „jednu vlnu“  distančního vzdělávání z jara 2020, tak ten 

letošní školní rok se od toho loňského nemůže lišit více. Škola je pro většinu žáků již 

čtvrtým měsícem uzavřena a zatímco loni ještě děti vysvědčení přebíraly ve třídách, 

letos se tento „ceremoniál“ přesunul k obrazovkám počítače. Je taky docela možné, že 

některé děti už mají „po krk“ volna od školy a naopak si přejí do školy chodit. V tomto 

směru mají štěstí žáci 1. a 2. ročníku, kteří se učí prezenčně a kromě toho, že nemají  

tělocvik a hudební výchovu, tak jim vlastně nic nechybí. Prvňáky paní učitelky chválí za 

to, jak dobře čtou a počítají.  

Zatímco by za normálních okolností ve třídě deváťáků probíhala intenzivní příprava na 

přijímací zkoušky tzv. naživo, moří se jak učitelé, tak žáci (určitě ne všichni) u monitorů 

s matematikou a češtinou, aby alespoň tímto způsobem doplnili a zlepšili své znalosti 

z předmětů, z nichž budou skládat testy. Deváťáci přišli o akce typu Burza škol, o dny 

otevřených dveří na středních školách (na některých tyto akce probíhaly on – line), o 

besedy se zástupci škol apod. O to víc si museli sami shánět informace o oborech a 

školách, na které se chtějí hlásit. Výchovný poradce Mgr. Pavel Čučka uspořádal na 

začátku ledna pro žáky a jejich zákonné zástupce on – line schůzku k přijímacímu řízení 

a poskytl jim důležité informace k vyplnění a podání přihlášek, k zápisovým lístkům 

apod. Od pondělí 8. února si pak mohli zákonní zástupci vyzvednout ve škole tiskopisy 

vyplněných přihlášek na SŠ, zápisový lístek a výpis z vysvědčení žáka 9. třídy. Do 

1.3.2021 musí být přihlášky odevzdány a zaevidovány na příslušných středních školách. 

Celkem v 7 skupinách žáků (dělení podle ročníků na 1. i 2. stupni) probíhá tzv. on – line 

doučování, a to v hlavních předmětech.  

Zjišťování zástupců ČŠI v 2. polovině února se zaměřilo na poslední období distanční 

výuky na podzim roku 2020 a na probíhající období distanční výuky letos. 

Pokračujeme v modernizaci tříd na 1. stupni. Všechny třídy budou postupně v průběhu 

jara letošního roku vybaveny novým nábytkem a ve většině tříd bude položen v zadní 

části třídy nový koberec. Pokud to podmínky dovolí, dojde i k vymalování tříd.  

Duben je měsíc zápisu dětí do 1. třídy. Zda letos proběhne za účasti dětí a jejich rodičů, 

či tzv. bezkontaktně jako loni, to zatím nevíme. V každém případě již nyní zveřejňujeme 

základní informaci o zápisu do naší školy. Podrobnější informace budeme průběžně 

sdělovat na webových stránkách školy. 
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Z á p i s      

ž á k ů    d o    1. t ř í d y 
 
 

Ředitelství Základní školy  Kelč, okres Vsetín oznamuje rodičům,  

že zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne  
 

ve středu 14. 4. 2021 

od 13.
00  

do 17.
00  

hod. 
 

v přístavbě školy. 
 

 

 

K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2015 (včetně dětí s odkladem 

školní docházky z minulého roku) se svým zákonným zástupcem, který předloží 

svůj OP, rodný list dítěte, průkaz pojišťovny, vyplněný dotazník pro rodiče žáků 

1. třídy a ostatní formuláře (dotazník i formuláře budou k dispozici v MŠ, ZŠ a na 

internetových stránkách školy, budou k dispozici i na místě konání zápisu). 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Hradilová 

ředitelka školy 
 


