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Milí rodiče,  

 
Moc Vás všechny zdravíme a doufáme, že jste v pořádku Vy i děti.  
 
Přinášíme Vám první velký sumář informací a odpovědí na Vaše dotazy. V první řadě 

jeden důležitý vzkaz od pedagogického sboru! 
 
Všichni Vám děkujeme za Váš zájem a podporu! Tolik povzbuzujících vzkazů opravdu 

potěší. I my pro Vás máme povzbuzující vzkaz od nás všech: 
 

 
1. Nic se nestane, když nebudete umět svému dítěti vysvětlit matematiku nebo jiný 

předmět. Zvládneme to opravdu za Vás po návratu do školy.  
 

2. Nic se nestane, když Vaše dítě nedostává známky. Do konce školního roku jistě známky 
zvládne nasbírat. Bereme vše v potaz.  

 
3. Nic se nestane, když látku nezvládneme dobrat do konce školního roku podle Švp. 

Zvládneme to totiž hned od září. A základ, který nám ukládá Rámcový vzdělávací 
program, určitě neošidíme. 

 
4. Opravdu se nic nestane, pokud se Vaše dítě neúčastní výuky online. Snažíme se, aby 

co nejvíce z nás výuku online rozjelo, ale dejte nám čas. Také je to pro nás nové a učíme 
se. Ale je fajn, že počítačová gramotnost nás všech prudce stoupáJ. 
 

5. Zaměřte se na Vás a na Vaše děti, nezaměřujte se na učení déle než 2 hodiny denně!  
 

 
 
Každý týden Vám přineseme sumář informací, abyste měli přehled o tom, jak 

fungujeme, co se děje nového, atd. 
 
Parta našich skvělých tělocvikářů Vám připravuje na fb školy vtipná sportovní videa 

pro povzbuzení. Inspirujte se J.  
 

Pokud máte někdy pocit, že to nemůžete dát, tak věřte, že to dáte! Vždyť Vaše děti 
jsou fajn! Vzpomeňte si třeba na Fidlovačku, nebo Běh pro školu, nebo Mezinárodní dny, 
nebo jakoukoli jinou akci ze života školy. Máme pravdu? Jsou báječné a vše společně 
doženeme, až se vrátíme do normálních školních kolejí. Přestože to bude trvat déle, než 
bychom si přáli.  
 

Opatrujte se Vy i Vaši blízcí!          
 
Vedení školy 

 
Další zprávy přineseme příští pátek. 
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VÝUKA 
 
Co bude společné pro všechny třídy: 

- každé pondělí dostane žák od jednotlivých vyučujících (na 1. st. i rodič) e-mail, kde 
bude informován o domácí přípravě a výuce na daný týden, 

- pokud má výuku online – řídí se navíc pokyny, které průběžně dostává od vyučujícího 
v rámci hodin online. 

 
Distribuce učiva žákům: 

1. st. : 
• mailem (většinou rodičům, ale i žákům), 
• převážně M, Čj, Prv, Vl, Př, Aj, 
• videoschůzky  přes Teams, aby se slyšeli, viděli…, 
• natáčení videí a rozesílání přes rodiče, 
• individuální způsob dle domluvy pedagog – žák – rodič. 
2. st. : 
• MS Teams – výuka online, 
• e-mail – Dú, nová látka, prezentace, odkazy na procvičování od jednotlivých 

vyučujících. 
 
VÝUKA ONLINE 
 
Hodiny online: 

- uvedené v Bakalářích v rozvrhu – každý žák vidí ve svém rozvrhu, 
- začínají vždy v 9:00 /10:00/11:00/12:00/výjimečně 13:00 (jiné časy ne), 
- snažíme se dodržovat max. 3 hodiny denně výuky online v daných časech 
- kontrolovat si Bakaláře, jestli se neobjevila nějaká nová hodina online, průběžně se 

mohou přidávat další předměty, které momentálně nemusí ještě běžet online. 
- v individuálních případech  

 
Heslo do MS Office: 

- žádost o připojení na office.com/restart hesla (e-mail, Teams, Forms) se obracejte na 
podporazaci@zs-ohradni.cz. 

 
TEAMS: 

- úkoly v ZADÁNÍ (horní lišta), 
- výukové materiály, prezentace  a podklady z hodin  v SOUBORY (horní lišta), 
- testy ve Forms – v ZADÁNÍ (horní lišta), 
- připojení do výuky – přes KALENDÁŘ (svislá lišta vlevo), 
- elektronický sešit OneNote – v POZNÁMKOVÝ BLOK (horní lišta), 
- pokud je problém s připojením (může se stát i na straně učitele) – vyčkat cca 10 

minut, zda se výuka rozjede, 
- dodržovat pravidla dobré komunikace : 

o vypínat kameru,  
o používat sluchátka, vypínat si mikrofon na vyzvání,  
o nespamovat,  
o v chatu schůzky psát jen dotazy a odpovědi  k výuceJ. 
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UČIVO 
- nepůjdeme do detailů, 
- pouze základ, žádná nadstavba, na tu bude čas, až vše doženeme, 
- v učebnicích jsou postupy, vysvětlení – pokud si neví žák rady, osloví učitele (e-mail, 

online), 
- na 2. stupni je učivo posíláno zatím z hlavních a výukových předmětů. 

BAKALÁŘI 
- v rozvrhu najdete přímo hodiny, které jedou online, 
- v Komensu se mohou objevit zprávy Vám, rodičům, 
- žádost o restart přístupových údajů do Bakalářů – obraťte se na horak@zs-ohradni.cz 

ZNÁMKY 
- motivační za dobrovolné úkoly, 
- pouze kladné hodnocení, 
- nelze žáky hodnotit špatnou známkou, když neprobíhá plnohodnotná výuka. 

 
DOMÁCÍ ÚKOLY 

- žáci dostávají pravidelně, 
- důležité, aby je plnili a posílali vyučujícím dle pokynů (kontrola, že se učí), 
- nehodnotíme špatnými známkami, ne každý má možnost úkol odevzdat nebo 

plnohodnotně vypracovat. 
 

KONTAKTOVÁNÍ VYUČUJÍCÍCH 
- přes školní e-maily -  https://www.zs-ohradni.cz/o-skole/kontakty/ 
- všichni odpovídají, pracují  v režimu home office, 
- kontaktování vedení – kdykoliv na e-mailech – jsme stále online! 

 
KONZULTACE  ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY (PRO ŽÁKY I RODIČE) 

- v případě potřeby se může žák i rodič individuálně obrátit na pí psycholožku 
Borovičkovou – je na příjmu, 

- po domluvě – přes skype, přes e-mail daja.borovickova@gmail.com 
- 8:00 – 10:00 od PO do PÁ na tel. 606 217 365 přes Viber, WhatsApp. 
- od pondělí bude na webu školy NÁPADNÍČEK – drobné aktivity pro děti, někdy i 

rodiče - k osvěžení všedních dnů doma i venku.  
 

KONZULTACE  METODIČKY PREVENCE (PRO ŽÁKY) 
- s žáky v intervenci je pí zástupkyně Burkoňová v kontaktu, 
- pokud by jakýkoliv žák potřeboval individuální podporu – obrátit se na pí zástupkyni 

přes e-mail  burkonova@zs-ohradni.cz a ona se s Vámi co nejrychleji spojí. 
 

OŠETŘOVNÉ 
- info na webu školy, 
- vyplněný formulář můžete i nadále posílat na pelcova@zs-ohradni.cz, obratem 

zašleme potvrzený scan, originál zůstává u nás a po ukončení karantény Vám ho 
ihned vydáme pro zaměstnavatele, 

- ošetřovné do 13 let – zatím nemáme k dispozici žádné formuláře, až bude k dispozici, 
postup je stejný jako u ošetřovného do 10 let. 
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PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE Microsoft Teams 
 
1. Otevřít internetový prohlížeč, nejlépe Google Chrome. 
2. Otevřít stránku www.office365.cz 
3. Kliknout na „přihlásit se“ (pravý horní roh) 

4. Zadat e-mail žáka ve tvaru: z_ _ _ _ _ @zs-ohradni.cz  
Na volná místa dosadíte pětimístné evidenční číslo žáka (najdete 
v bakalářích).  
Tedy e-mailová adresa bude vypadat např. z10365@zs-ohradni.cz 

Poté kliknout na tlačítko „DALŠÍ“ 
 

5. Bude vyžadováno zadat heslo. Všichni žáci mají stejné heslo: 
Skola000 
(tři nuly) 

(!!!!!! Pokud již byl někdo ve škole přihlášen na PC a nastavil si své heslo, je 
potřeba zadat to heslo, které si nastavil.) 
Kliknout na „Přihlásit se“ 
 

(Pokud by se stalo, že po vás bude vyžadováno telefonní číslo, bylo zadáno 
špatné heslo. Vraťte se zpět a zadejte heslo znovu.) 
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6. Nyní se může stát, že se vás budou ptát, zda 

chcete zůstat přihlášen. Zde je jen na vás, jakou 
možnost zvolíte. V případě ANO již příště nebude 
muset vyplňovat e-mailovou adresu. 

 
7. Nyní se vám otevře domovská stránka Microsoft 

Office. Zde máte na výběr možné aplikace od Microsoftu, které jsou vám 
k dispozici. Outlook – to je váš e-mail. Ten nás ale teď nezajímá.  

 
Nyní kliknete na aplikaci „TEAMS“ 
 

8. Vítejte v Teams J Pokud nejste rovnou v záložce „TÝMY“, prosím 
rozklikněte si ji a tým si vyberte. 

9. Poslední krok, rozklikni si svůj tým předmětu. Dostaneš se do   společné 
konverzace  
Sem ti v danou dobu přijde pozvánka připojit se k hovoru 


