
Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 

 

 

Šatov 398 , PSČ 671 22, telefon: 515221674, E – mail:reditel@zssatov.cz                                                                                                                          

IČO: 70992380            Banka: Komerční banka, a. s., pobočka Znojmo       číslo účtu: 276136290227/0100 

 

          

PLÁN PRO ZPĚTNOU ADAPTACI ŽÁKŮ PO NÁVRATU DO ŠKOLY 

 

 

Adaptační plán vznikl jako potřeba plánu pro návrat žáků do školy po jarním přerušení 

prezenčního vzdělávání a hlavních prázdninách. Dlouhé přerušení školní docházky může být 

náročné nejen pro žáky samotné, ale i pro rodiče, kteří mohou prožívat různé obavy.  
 

Vzhledem k tomu, že jsme poměrně malou školou komunitního typu, máme možnost 

přistupovat ke každému žáku jako k individuální osobnosti. Můžeme tedy přizpůsobit 

adaptaci jeho potřebám. Citlivé přijetí, klidné vystupování, tolerance, vcítění se do situace 

žáka je základním předpokladem pro bezproblémový návrat ke školní docházce. 

 

Pro adaptační proces je velmi důležitá komunikace. Komunikace s žáky probíhá v rámci 

třídnických hodin, debatních koružků, u nejmladších v rámci výuky. Je nutné citlivě reagovat 

na psychosociální stav žáků. Komunikace se zákonnými zástupci žáků probíhá 

prostřednictvím webových stránek školy, facebookového profilu, prostřednictvím konzultací, 

třídnických schůzek či individuálních návštěv. Možné jsou také konzultace s výchovným 

poradcem a metodikem prevence. 

 

Učivo za 4. čtvrtletí školního roku 2019/2020 se dobere a procvičí v průběhu měsíců září a 

října, potom postupně v průběhu roku bude zařazováno neprobrané a neprocvičené učivo dle 

tematických plánů jednotlivých předmětů.  

 

Opakování látky proběhne v kratších úsecích a následně budou zadáváný malé testy na 

předem zadané zopakované učivo. Ověřování znalostí proběhne postupně, aby se žáci mohli 

adaptovat na školní režim a řád. V případě špatného většinového výsledku se bude test 

opakovat, tak aby žáci měli možnost opravy. Písemné práce se budou zadávat po důkladném 

zopakování a po předchozí přípravě ve škole nebo doma. Vstupní písemné práce budou 

zadávány až v měsíci říjnu podle momentální situace v každé třídě. 

 

Hodnocení prací bude probíhat ze začátku slovním a formálním hodnocením. U mladších 

žáků budou motivační jedničky. Postupně se přejde na klasické zámkování. 

 

V případě potřeby mají žáci možnost individuální konzultace nebo skupinového doučování. 

Na vyžádání dostanou žáci látku v elektronické verzi a další materiály k individuální práci. 

Žákům budou poskytnuty náměty a materiály na domácí procvičování.  

 

Domácí úkoly budou důsledně vyžadovány, důraz na pravidelnost, získání návyků.  

  

Na začátku září tolerovat případné pozdní příchody do výuky. 
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