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Otevřený dopis 

 

Vážení zákonní zástupci, 

ráda bych vysvětlila situaci ohledně školního vzdělávacího plánu a mimoškolních akcí pořádaných ško-

lou. 

Podle posledního rozhodnutí Parlamentu ČR novela č. 82/2015 upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o před-

školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) s platností od 

1. 9. 2016, dále vstupuje v platnost vyhláška č. 27/2016 ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Z tohoto důvodu jsme povinni upravit školní vzdělávací program (dále ŠVP) tak, abychom 

splnili všechny povinnosti vyplývající z rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (dále RVP 

ZV).  

Současně platný školní vzdělávací program naší školy je přístupný na webové stránce školy 

www.zsbarr.cz, nebo na vyžádání k nahlédnutí v ředitelně školy.  

Nadstandardní, nepovinné akce např. poznávací zájezdy, školy v přírodě, lyžařský zájezd, adaptační 

kurz, aj. nejsou uvedeny v současném ŠVP a nebudou uvedeny ani v upraveném ŠVP. Tyto akce jsou 

záležitostí ročního plánu školy, který se tvoří podle aktuálních možností školy. 

Ve škole je vypracován vnitřní předpis č. 7/2013, kde je přesně stanovený postup při organizaci těchto 

nepovinných akcí. Pokud jsou splněny všechny povinnosti ze strany pedagogů, není důvod, aby akce 

nebyla organizována.  

Myslím si ale, že to má být především motivace pro žáky, aby v průběhu roku pilně pracovali a chovali 

se tak, aby taková akce pro ně byla odměnou. Na základě toho sám pedagog musí rozhodnout, jestli je 

schopen zorganizovat akci pro všechny žáky třídy a jestli je schopen zajistit personální obsazení akce. 

(Žádný zaměstnanec školy nemůže tuto činnost dostat nařízenou vedením školy.) 

 Je třeba si uvědomit, že pedagog investuje své osobní volno, jde do velké zodpovědnosti za bezpečnost 

žáků, velmi často investuje i finanční prostředky (když nemá zajištěné hlídání pro své vlastní děti a musí 

uhradit pobyt svých dětí), ve škole obdrží pouze pochvalu a minimální odměnu (přestože bych práci 

velmi ráda odměnila), a málokdy se dočká poděkování ze strany zákonných zástupců za odvedenou 

práci.  

Pokud si najdete čas a podíváte se na webovou stránku školy, uvidíte, kolik akcí škola pro děti a žáky ve 

skutečnosti pořádá a kolik aktivit nabízí. 

Zkusme najít společnou řeč při vzdělávání Vašich dětí. Výchovu necháme na Vás! 

V Praze dne 1. 6. 2016 
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