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2. zpráva pro rodiče

Milí rodiče,
máme za sebou 14 dnů od zavření školy. Od 13. 3. 2020 jsme to všichni, společně s dětmi
a hlavně s Vámi, zvládli neuvěřitelně… téměř plynule jsme přešli do výukového režimu online,
okleštili učivo, co to šlo, zavedli pouze motivační známky, ale hlavně …poslouchali Vaše přání,
potřeby a nářky, abychom na ně mohli okamžitě reagovat a organizovat výuku tak, aby to pro
všechny bylo co nejefektivnější.
Ještě stále máme co vylepšovat, ale už teď je jasné, že výuka běží, děti se rády scházejí
v týmech svých předmětů a téměř 90 procent pedagogů je online s Vašimi dětmi, na prvním
stupni i s Vámi, rodiči. Dokonce se do výuky připojují i paní vychovatelky ke svým třídám a
z toho mají děti velkou radost!
Ráda bych zde poděkovala celému pedagogickému sboru. Celý tým naší školy je
neuvěřitelný! Všichni jedou na maximum, mnozí překonali své obavy (nemáte je pouze vy),
většina věnuje přípravě obrovské množství času a k tomu přidejme běžný život jejich rodin…..
Smekám před všemi mými kolegyněmi a kolegy, protože i přes to všechno, co nás teď ve
výuce potkalo, je nic neodradilo od maximálního pracovního nasazení, na Vaše děti se těší při
videohovorech , povzbuzují je ve výuce, vysvětlují, ale také uklidňují, radují se s nimi a od Vás,
rodičů, se jim dostává pochval.
Ano, mají radost z Vašich pochvalných e-mailů a krásných zpráv, kterými je podporujete
(dělejte to určitě dálJ).
Jsme rádi i za Vaše připomínky, ty nás posouvají kupředu a eliminují stresové situace, kterých
chceme mít v tuto dobu co nejméně.
Protože celá Ohradní (děti, Vy, My) jede na 200%, rozhodli jsme se, že od 6. do 10.
dubna vyhlásíme Offline týden. Prostě a jednoduše velikonoční týdenní volno. Bez výuky,
bez úkolů. (Hurá!!) Všichni si potřebujete odpočinout a věnovat se čemukoliv jinému, než
škole. Nikdo na tento týden nedostane ani žádné nové úkoly. Tzn., že kdo bude mít chuť, může
si v tomto čase bez online výuky zvolna dodělat, co potřebuje, a nebo nedělat do školy vůbec
nic. A víte, co je na tom nejlepší? Že se vůbec nic nestane. Opět nastartujeme výuku 14. 4.
Je milé a někdy dost vtipné slyšet při hodinách zákulisí Vašich domovůJ……………..
Vypni tu troubu. …Co tady drobíš?.....Zavři toho psa na chodbu!…Mamíííí, on mě nechce
pustit k počítači…..Dědo, dáš si kafíčko?....no zkrátka úplně „běžný“ rodinný život, odkud se
nevytrácí smích a rodinná pohoda.
Mějte se co nejlépe, jak to jen jde a další sumář zpráv Vám přinese příští pátek.

ES
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Odpovědi na Vaše otázky:
INFORMAČNÍ TOK:
Neradi bychom, aby byla škola v těchto dnech strašákem všech členů rodiny. Proto jsme
se dohodli, že ještě více ujednotíme tok informací k Vám. A to následovně:
https://www.zs-ohradni.cz/aktualni-skolni-rok/zpravy-pro-rodice-karantena/
UČIVO:
•
•
•

pedagogové posílají každé pondělí shrnující e-mail na žákovské e-maily, na 1. stupni i
na rodičovské e-maily,
pokud někomu z rodičů 1. stupně e-maily nechodí, napište třídní učitelce, protože má
zřejmě neaktuální e-mail,
od pondělí 30. 3. 2020 nebudeme posílat žádné zprávy, úkoly přes Komens.

HODINY ONLINE:
•
•

probíhají na Teams – žáci komunikují i přes chaty skupin,
žáci 2.st. zde mají i sdílené výukové dokumenty, prezentace, kvízy, videozáznamy
některých hodin.

ROZVRH:
•
•

každý den se aktualizuje na webové aplikaci Bakaláři – přístup mají žáci i rodiče,
v „tento týden/aktuální rozvrh“ je přehled online hodin.

ZNÁMKY (motivační):
•

na webové aplikaci Bakaláři – přístup mají žáci i rodiče.

OŠETŘOVNÉ
•
•
•

nově je umožněno žádat o ošetřovné do 13 let věku dítěte – všechny info na webu školy
https://www.zs-ohradni.cz/zadost-o-osetrovne-u-ditete-do-10-let/
pro žádosti do 13 let věku dítěte se zatím využívá tiskopis do 10 let věku dítěte
potvrzení škola vydává i zpětně

PLATBY ŠD A OBĚDŮ
•
•

můžete pozastavit trvalé příkazy,
pokud peníze budou chodit dál, přeplatky Vám budou vráceny k 30. 6. 2020.

ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ
•
•

školy v přírodě jsou velké téma – jednáme se všemi subjekty o vrácení peněz
určitě nikdo neplaťte žádné zálohy
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•
•

v žádném případě nechceme přesouvat termíny na příští školní rok (nikdo neví, co se
bude dít s cestováním)
až dostaneme jasné informace, budeme Vás ihned informovat

ŠKOLNÍ WEB
WEBOVÁ PODSTRÁNKA OHRADNÍ ŽIJE
https://www.zs-ohradni.cz/ohradni-zije/
•

vytváříme novou zábavnou webovou podstránku - umisťování výzev, videí, fotek, prací
dětí pro motivaci a pobavení

WEBOVÁ PODSTRÁNKA ZPRÁVY PRO RODIČE (KARANTÉNA)
https://www.zs-ohradni.cz/aktualni-skolni-rok/zpravy-pro-rodice-karantena/
•
•

v sekci Školní rok jsme vytvořili záložku Zprávy pro rodiče, kde uvádíme všechny
zprávy a důležité informace v době uzavření školy
pravidelně aktualizujeme

NÁPRAVY PORUCH UČENÍ
•
•

pí uč. Rezková nabízí rodičům žáků 1. st. s SVP (z dys třídy i běžné třídy) služby
speciálního pedagoga:
o seznam her, cvičení na nápravy, sluchové, zrakové rozlišování
rodič kontaktuje pí učitelku na rezkova@zs-ohradi.cz

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
•
•

můžete využívat služeb pí psycholožky Borovičkové daja.borovickova@gmail.com
můžete využívat služeb metodičky prevence, paní zástupkyně Burkoňové
burkonova@zs-ohradni.cz

PROSBA
•
•

prosíme, aby při výuce online některé maminky na 1. stupni i přes upozornění
nevstupovaly do výuky paní učitelkám a už vůbec nekontaktovaly jiné děti ve třídě,
které jsou online,
pokud toto nebude dodržováno, bude dotyčná maminka vypnuta a se svým dítětem bude
moci výuku pouze poslouchat bez svých komentářů. J Děkujeme za pochopení.

PODNĚTY
•

cokoli nám potřebujete sdělit, budeme moc rádi, na e-mail smazikova@zs-ohradni.cz
pokud cokoli potřebujete sdělit konkrétnímu vyučujícímu, obracejte se na něj na
školní e-mail uvedený v kontaktech https://www.zs-ohradni.cz/o-skole/kontakty/.
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