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Ohlédnutí za rokem 2020 

Na konci roku je vždy příležitost bilancovat 
uplynulý rok. Vzhledem k pandemii byl rok 2020 
pro nás všechny výjimečný. 

V lednu a únoru probíhaly naplánované akce a 
preventivní programy. Ačkoli jsme se těšili na 
další tradiční školní akce, letošní situace nám je 
neumožnila realizovat (velikonoční trhy, školní 
výlety, zájezd žáků do Anglie).  

A přišel 15. březen. Nečekali jsme, že se nám 
školy uzavřou na celé dva měsíce. Výuka 
probíhala přes různé platformy. Někteří učitelé 
začali učit on-line.  

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Na 
začátku to pro nás všechny byla velká neznámá. 
V krizové situaci jsme spojili síly, začali lépe 
spolupracovat a pomáhat si. Vzájemná 
spolupráce rodičů, žáků a učitelů byla klíčem 
k úspěšnému zvládnutí výuky na dálku. 

V červnu jsme se rozloučili s našimi deváťáky, 
kteří odešli na střední školy. 

V přípravě na další školní rok jsme zapracovali 
na lepší počítačové gramotnosti pedagogů i 
žáků. Sjednotili jsme platformu, přes kterou 
bude probíhat případná distanční výuka.  

V září jsme přivítali na školním hřišti nové 
prvňáčky. Uspořádali jsme dva školní výjezdy  

žáků na vícedenní školní výlet a proběhl 
adaptační den pro žáky šestých ročníků. První 
ročníky se zatím zúčastnily měsíčního projektu 
Trenéři do škol. 

Následovalo opětovné říjnové uzavření škol. 
Všichni pedagogičtí pracovníci školy dostali před 
druhým uzavřením školy nové notebooky. Byli 
jsme připraveni. Všichni učitelé učili on-line. 
Výuka probíhala bez větších problémů, dle 
vyjádření rodičů v dotazníkovém šetření, které 
proběhlo a zaměřilo se na zvládnutí distanční 
výuky. 

Za plného provozu školy byla během roku 
vystavěna nová multifunkční hala, bohužel jsme 
ji nemohli ani jednou využít. 

Sdružení rodičů Želva Melichar společně se 
školou vybudovalo našim žákům workoutové 
hřiště. 

Poděkování za celý rok patří nejen učitelům, 
dalším zaměstnancům školy, žákům, rodičům, 
ale všem, kteří nám pomáhali zvládnout rok 
2020 v této nelehké situaci. Děkujeme jim za 
jejich podporu, sponzorské dary, návrhy na 
zlepšení a konstruktivní připomínky, které nás 
vždy posouvají dál.  

 

Za ZŠ Bítovská Mgr. Markéta Benešová 

  

Lyžařský výcvikový kurz 7. A, B Pasování 1. A, B 
 

 

 

Školní výlet 4. A, B Ples 9. ročníků 
 

 
 

Adopce želvy obrovské Adaptační den 6. B 
 

 
 

Děti dětem Světluškové dny 
 

  

Workoutové hřiště Nová multifunkční hala 


