17.4. 2020

5. zpráva pro rodiče

Milí rodiče,
na dnešní zprávu jistě čekáte v souvislosti s tím, co se denně řeší v médiích ohledně
výuky do konce školního roku. Množství „zaručených“ informací nám dělá medvědí službu.
Přiznám se, že i my jsme se v tom chvíli ztráceli, nicméně jsme se nezalekli,
nepanikaříme a jediné, co si z toho zatím odnášíme - že to, co platí dnes, bude možná zítra
úplně jinak.
Proto jsme se rozhodli, že Vám dáme pouze sumář informací, které jsou v tuto chvíli
důležité, abyste o nich věděli, ale další velká rozhodnutí od nás zatím nečekejte, protože sami
nevíme, co bude.
CO VÍME……
1. stupeň
VÝUKA:
•
•
•
•
ŽÁK:

•

RODIČ:

•

HODNOCENÍ

•
•

DISTANČNĚ
doma
online
dosavadní systém
rozšířený rozvrh o hodiny a
dny
bez omezení

ŠKOLNÍ SKUPINA
• ve škole od 25. 5. 2020
• nepovinná docházka
• 15 žáků ve skupině
• dopoledne vzdělávání
• odpoledne ŠD
• dítě, jehož rodič se chce
vrátit do práce
• zdravé dítě
• bez chronické choroby
• z domácnosti, kde nežije
nikdo z rizikové skupiny včetně prarodičů
• podepisuje čestné prohlášení
o výše uvedeném
(zdravé, v prostředí bez
rizikových osob, prarodičů)
• žádá školu o začlenění dítěte
do školní skupiny
hodnotit na konci 2. pololetí na vysvědčení chceme
sestavujeme manuál, který potřebujeme prodiskutovat s celým
pedagogickým sborem, poté ho Vám i dětem představíme.

27.4. 2020

CO NEVÍME….
-

jak vše přesně zajistíme,
kolik žáků bude chodit,
kdo bude učit ve škole a kdo online,
zda se bude vařit ve ŠJ.

Abychom toto zjistili, budeme Vás, rodiče, prosit, abyste nám vyplnili v blízké době
kratičký dotazník, ze kterého zjistíme, kolik dětí nám do školy přijde, kolik zůstane doma.
Na základě sebraných čísel budeme řešit zajištění a způsob propojení online domácí
výuky a výuky žáků ve škole v rámci školních skupin.
Konečné rozhodnutí, jak systém výuky nastavíme, dáme vědět nejdříve

15. 5. 2020.
2. stupeň

VÝUKA:

ŽÁK:
RODIČ:

HODNOCENÍ

PODKLADY
PRO
HODNOCENÍ:

DISTANČNĚ
ŠKOLNÍ SKUPINA
• doma do konce června 2020
• online
• dosavadní systém
• rozšířený rozvrh o hodiny a
dny – až 4 hodiny denně
• bez omezení
• omlouvá e-mailem třídnímu
učiteli delší absenci dítěte
ve výuce
• hodnotit na konci 2. pololetí na vysvědčení chceme
• sestavujeme manuál, který potřebujeme prodiskutovat s celým
pedagogickým sborem, poté ho Vám i dětem představíme.
• známky za 2. pololetí, které jste nasbírali do uzavření školy
• účast žáka v online hodinách
• plnění Dú
• vyplňování a včasné odevzdávání zadaných materiálů
• známky z testů (s nižší váhou)
• odevzdávání dobrovolných úkolů

Chceme Vás ujistit, že zrovna tak, jak se nám podařilo rozjet v rekordně krátkém čase
online výuku, budeme pracovat na tom, abychom si nenechali „zbořit“ systém, který na
Ohradní velmi dobře funguje. Vymyslíme i nemožné, nebojteJ.
V příštím týdnu budeme rozesílat e-mail všem žákům s informacemi o fungování výuky,
o hodnocení, o tom, jak se my, učitelé, nenecháme, jak se lidově říká, „utáhnout na vařené
nudli“ jejich fórky ve výuceJ.

37.4. 2020
Milí rodiče, mějte se moc fajn a pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obracejte se na nás,
rádi na dotazy odpovíme.
A nenechte se stresovat návalem informací ohledně výuky, kterými Vás denně zavalují
média. Věřte, že vše bedlivě sledujeme, vyhodnocujeme a budeme v souladu s vládními
nařízeními a doporučeními MŠMT a MZ zajišťovat chod školy s nejlepším vědomím.
Děkujeme, že nám věříte!
Vedení školy.

