
Čtyři  důležité informace ředitele školy k 15.5.2020 
a odpovědi na Vaše dotazy 

1. Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 
 

Vzhledem k nastalé situaci proběhne hodnocení na konci školního roku 2019/20  na 
základě Vyhlášky 211/20 a návazného doporučení MŠMT. Zvolili jsme po zralé 
úvaze hodnocení známkami. Hodnocení bude vycházet z podkladů a práce žáků ve 
škole za první pololetí a z období února a března tohoto roku. Zohledníme  zapojení 
žáků do on-line výuky od 12.3., samozřejmě přihlédneme i k rozdílným podmínkám 
doma. Především chceme ocenit i snahu a píli většiny žáků. Žáci ve třídách 
montessori a žáci, kteří mají slovní hodnocení dle IVP, budou hodnoceni slovně.  
 

2. Ukončení školního roku v pátek 26.6.2020 

V průběhu letních prázdnin bude zřizovatel školy MČ Praha 7 realizovat investiční 
akci velkého rozsahu – 1. fázi rekonstrukce elektroinstalace. K dnešnímu dni je 
vybrán dodavatel, dokončeny projekční práce a v průběhu června budeme postupně 
připravovat kompletní vystěhování 3NP a 2NP trakt Korunovační. Vzhledem 
k rozsahu rekonstrukce bude školní rok ukončen v pátek 26.6.2020, na dny 29. a 
30.6. 2020 vyhlašuji dny ředitele školy, tzn. nebude v provozu škola, ŠD, ŠJ. 
Organizaci posledního dne školy, předání vysvědčení a slavností ukončení – ještě 
upřesníme. 

 
3. Zahájení zájmové činnosti v budově školy 

Počínaje pondělím 11.5.2020 MŠMT umožňuje školám realizovat v budově školy 
zájmovou činnost, po telefonické konzultaci s MŠMT a zvážení prostorových a 
personálních možností umožníme počínaje dne 18.5.zahájení zájmové činnosti ve 
škole všem externím subjektům a to s jediným omezením, že nebudou moci využít 
učebny, ve kterých bude od 25.5. probíhat program pro žáky 1. stupně od 8 do 16 
hod.  Nic nebrání od 18.5. začít s činností klubů školy (výtvarné kluby, hudební kurzy 
Hathóra  apod.). Lektoři klubů a externí organizátoři mimoškolních aktivit Vás budou 
v nejbližších dnech informovat, popř. informace si v případě zájmu vyžádejte u 
organizátorů. Lektoři si mohou děti 1. st. vyzvedávat z odpoledního programu ŠD. 

 

4. Odpovědi na Vaše dotazy: 
 
• Odpolední vyzvedávání dětí z programu pro 1.st. musí být přesně v námi 

nabídnutých časech, ale rodič v závazné přihlášce vybírá každý den jiný 
čas podle potřeby. 

• Pozdější nástup dítěte než 25.5. je možný, ale pouze dítěte řádně 
přihlášeného do 18.5.. 



• Závazná přihláška musí být doručena do 18.5. prohlášení o 
bezinfekčnosti odevzdává rodič první den nástupu dítěte, tzn. ráno u 
vchodu v době podle rozpisu. 

• Platby za školní družinu: za druhou polovinu března, za duben – květen 
– červen NEBUDE úhrada ŠD (nebudeme provozovat ŠD, ale program 
s dobrovolnou účastí žáků,  již uhrazené částky převedeme jako 
uhrazenou platbu na podzim. Případně rodičům, jejichž děti nebudou v ŠD 
na podzim pokračovat, vrátíme uhrazený poplatek. 

• Podrobné informace ke stravování: najdete v informaci vedoucí školní 
kuchyně uveřejněné 15.5. na korunka.org a korunka.info. 

 


