3. 4. 2020

3. zpráva pro rodiče

Milí rodiče,

je za námi 24 dnů. Ano, téměř měsícJ. Jako bychom za sebou měli polovinu letních
prázdnin. Přestože to byly ze začátku dny plné stresu, obav, očekávání, také plné učení, příprav,
videohovorů, domácích úkolů… můžeme konstatovat, že tento týden jedeme poprvé ve
stabilizovaném režimu, který dává smysl a díky společnému úsilí nás všech se to daří lépe, než
jsme si mohli na samém začátku přát.
Proto jsme si mohli dovolit vyhlásit na příští týden velikonoční Offline týden, kdy
nemusíte vůči škole vůbec NIC. A my také neJ. I my, všichni pedagogové, se těšíme, že si
maličko oddychneme, vypneme na chvíli počítače a budeme offline.
To, že můžeme být ve spojení s Vašimi dětmi, je díky společnosti Blue Partners, která
se nám stará již několik let o IT ve škole. Už jsme i jim vysekli zaslouženou pochvalu, protože
jejich starání se o nás je naprosto úžasné a maximálně funkční. Jsou to velcí profíci, mají s námi
velkou trpělivost a my jsme jim za to opravdu moc vděční.
Milí rodiče, děláte nám velkou radost nepřeberným množstvím Vašich krásných emailů, sms a telefonátů. Opravdu si jich moc vážíme a jsou hnacím motorem nás všech. Není
pro nás větší odměnou Vaše spokojenost a také to, když píšete NAŠE OHRADNÍ a že máte
kolem sebe mnoho známých, přátel, kolegů, se kterými sdílíte, jak to funguje u nich ve školách
a jak u nás.
Nejsme dokonalí, není vše růžové, potkáváme se denně s překážkami, jsme unavení
zrovna tak, jako vy a Vaše děti, řešíme denně i mnoho trablů, Vašich i našich podnětů
k vylepšování.
Naše práce nás baví, jsme tu a chceme, abyste i nadále mohli být všichni spokojeni a
rádi, že máte své děti právě na naší Ohradní.

NOVINKA č. 1 – iPADY DOMŮ
Protože máme mezi žáky ještě pár těch, kteří doma zápasí s technikou nebo o techniku
- se svými sourozenci, nebo dokonce s Vámi, rodiči (což chápeme a obdivujeme Vás, že se
s nimi dělíte o svůj pracovní nástroj), chceme Vám nabídnout možnost zápůjčky iPadů, které
používáme při výuce. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu pana zástupce Horáka horak@zsohradni.cz. Informace Vám dáme na web a fb školy během pár dnů.
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NOVINKA č. 2 – ONLINE DRUŽINA
Protože už nám opravdu online výuka funguje, budeme po velikonočních prázdninách
zavádět další novinku!
ODPOLEDNÍ ONLINE DRUŽINU. Ano, opravdu! Naše úžasné paní vychovatelky
připravují odpolední setkávání v Teams s Vašimi dětmi. Soutěže, hry, kvízy, tvoření, čtení,
povídání si…. Už teď se můžete těšit, že budete mít odpolední hodinku času sami pro sebe,
protože děti budou online s pí vychovatelkouJ. Opět Vás budeme informovat o podrobnostech.

NOVINKA č. 3 – PODVEČERNÍ ČTENÍ
Především pro žáky 1. stupně chystáme v rámci projektu Celé Česko čte dětem, do
kterého jsme několik let zapojeni, PODVEČERNÍ ČTENÍ PRO DĚTI. A kdo bude číst? Naši
pedagogové, naše paní vychovatelky, dokonce i známé osobnosti. Již teď se mohou děti těšit.
Spouštíme během Velikonoc. Už na projektu pilně pracujeme! Odkaz určitě neminete na webu
a fb školy.

NOVINKA č. 4 – „STOPOVÁNÍ“ OFFLINE ŽÁKŮ
Požádali jsme kolegy a kolegyně, aby informovali naši paní psycholožku o žácích, kteří
(je jich sice minimum, ale pro jistotu..) se neúčastní výuky online, nereagují na e-maily a nic o
nich nevíme. Paní psycholožka postupně rodiče těchto žáků kontaktuje, abychom byli
v obraze, co se s dětmi děje, kde je problém a jak můžeme eventuálně pomoci.

A na závěr…. dnešní reportáž na ČT24
Dnes nás oslovila ČT24, aby natočili živý vstup z online hodiny. Reportáže se ujal pan
zástupce, který v 10 minutách shrnul, jak to u nás momentálně funguje. Jsme moc rádi, že se
o nás dozvěděli a mohli jsme ukázat, že když se chce, všechno jde….
Na reportáž se můžete podívat na tomto odkazu v čase 09:33 hodin (tedy 33 minut po
začátku)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010110402-studio-6-ii

Přejeme Vám pohodový týden bez školy, odpočiňte si a těšíme se až 14. 4. 2020!
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Odpovědi na Vaše otázky:
ŠKOLY V PŘÍRODĚ A ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY
Zkontaktovali jsme všechny provozovatele objektů a cestovní kanceláře, se kterými
jsme měli smluvní vztah na školy v přírodě a zahraniční výjezdy.
Všichni nám přislíbili, že Vám budou vráceny peníze, ale samozřejmě s časovou
prodlevou. Prosíme o shovívavost a děkujeme za pochopení.
OŠETŘOVNÉ
•
•

nově je umožněno žádat o ošetřovné do 13 let věku dítěte rodičům OSVČ – všechny
info na webu školy https://www.zs-ohradni.cz/zadost-o-osetrovne-u-ditete-do-10-let/
rodiče OSVČ také musí vyplnit žádost o ošetřovné a poslat nám, abychom potvrdili a
zaslali zpět - stále je využíván tiskopis do 10 let věku dítěte

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

začínají nám chodit krásné fotky dětí s výtvory, obrázky, vařením,…
určitě budeme rádi, pokud nám pošlete foto činnosti dětí, zveřejníme
30 denní výzva – děti se mohou zapojit a zpestřit si čas úkoly z výzvy a sdílet jejich
plnění

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

PODNĚTY
•
•

stále platí, že cokoli nám potřebujete sdělit, posílejte na e-mail smazikova@zsohradni.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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