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6. Zpráva pro rodiče 
 

 
 

Milí rodiče,  
 

další týden máme za sebou. A hodnotíme ho velmi pozitivně. I z reakcí žáků máme pocit, že si 
na tento způsob výuky tak zvykli, že jedou úplně bezproblémově. Moc chválím své kolegyně a 
kolegy, kteří stále navyšují hodiny v rozvrhu a zodpovědně přemýšlejí nad všemi kroky, které 
s Vašimi žáky ve výuce podnikají.  
 I my všichni se stále učíme. I pro nás je to velká výzva a velký krok dopředu. Dokonce 
nás čeká celý sbor školení od Microsoftu, abychom mohli začít využívat další vychytávky a 
novinky, které online prostředí nabízí.  
I my se při výuce bavíme a děti to očividně baví také. VysvětlímJ . V Teams je po nové 
aktualizaci možno učit například z pláže, z videohry, z Alp, ze školní třídy, takže si umíte 
představit, jak se i my učitelé triumfujeme, kdo má lepší pozadí a jaké jsou reakce dětíJ. Ale 
to k tomu patří a je to fajn vybočení… Vždyť víte, že máme   školu plnou srandistů a srdcařů.. 
 

Dnes pro Vás máme několik důležitých info ohledně rozvrhu, známkování, vysvědčení.  
 
 Opět moc děkuji, i za celý pedagogický sbor, za Vaše povzbuzující a krásné e-maily, 
které nám od Vás chodí. Poctivě si je čteme a sdílíme mezi sebou. Je to perfektní hnací motor. 
A ještě jedna super zpráva!! 
Čeká nás 2. offline týden od 4. do 8. 5. 2020!!! 
 

Mějte se moc fajn a příští týden u další zprávy na shledanou!  
 

 
1. ROZVRH 

 
• rozšířili jsme hodiny v rozvrhu, 
• je pevně daný na každý týden stejně, 
• v Bakalářích ho žáci vidí v nové podobě, 
• hodiny mohou stále přibývat – denně budou mít i 4 hodiny. 

 
Prosíme, aby si žáci rozvrh každý den zkontrolovali na následující den, může se stát, že 
vyučující má např. lékaře a hodina neproběhne. Tuto informaci mají od konkrétního 
vyučujícího předem. 
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2. NEÚČAST NA HODINÁCH 
 

• pokud žák ví, že na hodině nebude, prosíme, aby se omluvil přímo vyučujícímu předem 
do chatu Teams (žáci umí), 

• pokud nebude více dnů, prosíme, abyste Vy, rodiče, napsali třídnímu učiteli, který dá 
vědět všem vyučujícím při pondělních poradách, které pravidelně máme, 

• pokud nebudeme o žákovi nic vědět – má za neúčast v hodině nezapočitatelnou 
absenci. 

 
3. ZNÁMKY, HODNOCENÍ 

 
Velmi dlouze jsme debatovali o tom, jak vše nastavit efektivně a ku prospěchu všech. Rozhodli 
jsme se následovně (i když doporučení MŠMT a všech odborníků kolem školství jsou lehce 
odlišná..) 

 
Stanovistko pedagogického sboru Ohradní je následující: 
 

• známky žákům od 27. 4. dáváme /ne pouze motivační/, 
• žáci si mohou nepříznivou známku kdykoliv opravit – domluva s vyučujícím, 
• zadané domácí úkoly, samostatné práce – pokud žák neodevzdá – objeví se mu 

v Bakalářích 5 s váhou 1, tzn. že s celkovou váhou známky to nikterak nehne, ale žáka 
upozorní, že nesplnil, když píšeme N, je jim to jednoJ, 

• může si po doplnění opravit a 5 se mu vyruší – vždy do konce daného týdne (do neděle),  
• prosíme o shovívavost při neokamžitém objevení se známky v Bakalářích - vyučující 

většinou vše sumarizují na konci týdne (o víkendech) – proto jsou někdy známky psány 
s malým zpožděním, 

• hodnocení je mírnější, než při běžné výuce – jsme si vědomi nelehké situace, 
• s žáky, kteří mají jakýkoliv problém s připojením, s PC, si řeší jednotliví vyučující 

individuálně a mají domluvený způsob, jak fungují. 
 

Toto rozhodnutí si můžeme dovolit, protože výuka funguje, jsme v kontaktu s Vámi , rodiči, 
víme, že s žáky pracujete a kontrolujete je a že komunikace mezi Vámi a pedagogy je 
nastavená na důvěře, takže se nebojíte ptát a to je důležité. Také my, vedení, máme celkový 
přehled o tom, jak výuka probíhá, jak jsou zadávány písemky, úkoly. Vše pravidelně 
prodiskutováváme s vyučujícími a vyhodnocujeme veškerá rizika. Vyučující s námi vše sdílí.  
V žádném případě nebudeme známky žáků „hrotit“, ale slovně hodnotit, když můžeme 
známky bez problémů využívat, nám přijde v naší škole v tuto chvíli neefektivní. 
 

4. VYSVĚDČENÍ ZA 2. POLOLETÍ 
 

- dostanou žáci se známkami: 
o máme podklady již z doby před virem, 
o budeme mít dostatek podkladů z online výuky, 
o žáci se obecně snaží a mnozí budou mít i výsledky mnohem lepší, než ve 

školeJ, 
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- jsme rádi, že kousek známky bude i Váš, protože dětem pomáháte, jste zúčastnění a 
to je skvělé, 

- vysvědčení 8. ročníku – 2. pololetí se pravděpodobně nebude započítávat při 
podávání přihlášek na střední školy v příštím roce. 

 
5. KROUŽKY 

 
• finance za kroužky Vám budou vráceny poměrnou částí. 

 
6. VYZVEDÁVÁNÍ VĚCÍ VE ŠKOLE – KAŽDÉ ÚTERÝ 

 
• pokud žák potřebuje ze školy své věci – pracovní sešity, učebnice – lze si je vyzvedávat 

každé úterý od 9:00 do 14:00, 
• paní hospodářka Novotná Vám zpřístupní vstup do školy. 

 
7. VÝUKA OD 25. 5. NA 1. STUPNI 

 
• bude zajištěna i ve škole, 
• rodiče 1. stupně obdrží  v pondělí dotazník – prosíme o vyplnění, následně 

vyhodnotíme a rozhodneme o systému zajištění výuky, 
• dotazník bude pro jednotlivé třídy obsahovat: 

o  info o tom, zda TU bude učit ze školy nebo online, 
o zda ve škole bude TU požadovat roušky u žáků nebo ne, 
o zda využijete ŠD od 12:00 do 16:00 – pouze pro žáky 1. - 3. tříd. 

 
8. NOVINKY VE ŠKOLE 

 
- přestože je zavřeno, střídá se nám ve škole firma za firmou, 
- budujeme novou PC jazykovou učebnu, 
- vylepšujeme o pár novinek školní kavárnu, 
- na 2. stupni budujeme na chodbě B2 nový biologický koutek  s posezením, 
- budeme lepit tapety do tříd na B1 a B2 dle výběru tříd, které si tapety samy vybraly, 
- pořizujeme nové sezení do tříd. 

 
Je toho mnoho, akorát nám moc chybí děti, aby se z toho mohly radovat již teď s námi. 
 

9. DOPIS PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ 
 
Všem žákům 2. stupně jsem rozeslala dopis, který přikládám i sem, abyste si mohli 

přečíst. Vzešel z požadavků všem kolegyň a kolegů a musím říct, že jsem nadšená, jak 
zafungoval. A jsem velmi ráda, jak jsou (téměř) všichni naši žáci uvědomělí a je fajn, že vše, o 
čem v dopisu píši, se od pondělí rapidně zlepšilo a žáci si naše prosby vzali k srdci!  
Pochvalte je prosím za nás, budu je chválit v dalším dopisu pro ně určitě také, ale pochval 
není nikdy dost.  

Žáčci 1. stupně dostanou určitě dopis také, ale až po víkendu, tam vše funguje bez 
problémů. 
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VÝUKA ŽÁKA 2. st. ZŠ OHRADNÍ, PRAHA  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VÝUKA 2.stupeň 
- učím se online v Teams 
- mám pravidelně všechny předměty kromě výchov 
- do konce června se učím z domova - distanční 

výuka  
- pravidelně si kontroluji školní e-mail, Teams a 

rozvrh na Bakalářích. 

HODNOCENÍ, ZNÁMKY 
- od 20. 4. – dostávám známky (nejen motivační) 
- když známku nedostanu – v Bakalářích mám „N“ 
- mohu dostávat i slovní hodnocení – zpětná vazba  
- známky mají nižší váhu 

PODKLADY PRO HODNOCENÍ, ZNÁMKY 
- mám známky získané do 11. 3. ve škole 
- získávám známky po 11. 3. v online výuce 
- plním Dú 
- včas odevzdávám zadané materiálů s úkoly 
- účastním se pravidelně hodin a jsem aktivní 
- vypracovávám dobrovolné úkoly, projektíky 

KONZULTACE 
- mám možnost oslovit jakéhokoli svého 

vyučujícího a požádat o individuální konzultaci 
ohledně: 

o povysvětlení učiva 
o dopsání písemky 
o opravení známky 

Osobní konzultace ve škole  
- jsem pozván/a do školy na dozkoušení v 2. pol. 

června při nedostatečném množství podkladů 
pro hodnocení z nějakého předmětu 

                      MIKROFON  
       mi funguje na  

všech 
          hodinách! 

                          HRY NA PC  
          hraji  po výuce     

                        NE při výuce! 

 
NEVYPÍNÁM      
ZVUK UČITELI  

          Obtěžuji tím      
jeho i ostatní žáky! 

               MÁM RADOST, 
že zvládám         

výuku online a 
svým přístupem 

se podílím na 
kvalitě hodiny! 

ZDOKONALUJI                            
SE V PRÁCI S PC, 

ovládám nové          
technologie 
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MILÍ ŽÁCI, moc Vás všechny zdravím. 
 

Doufám, že se Vám daří dobře. Jistě jste zaznamenali v médiích informaci o tom, že       
2. stupeň letos již do školy do konce školního roku nepůjde. 

Výuka pro Vás tedy bude probíhat tak, jako doposud + pár novinek, které si prosím 
bedlivě přečtěte, ať nejste na konci školního roku zaskočeni. 
 
ROZVRH: 

• Výuka pro všechny probíhá online na Teams.  
• Všichni učitelé budou od příštího týdne mít pevně stanovené hodiny v rozvrhu Vaší 

třídy.  
• Přehled hodin je uveden v aktuálním rozvrhu týdne na Bakalářích. 

 
PONDĚLNÍ info E-MAIL: 

• Každé pondělí Vám chodí od vyučujících shrnující e-mail s požadavky, úkoly, 
informacemi, pracovními listy - zkrátka vším, co do výuky potřebujete. 

 
 
MIKROFONY – HLASOVÉ PŘIPOJENÍ: 
Věčný problém, u kterého nás někteří stále přesvědčujete o tom, že Vám mikrofon 
nefungujeJ.  
Takže Vážení: 

- každé pondělí se celý pedagogický sbor od 13:00 schází na online porady, 
- všichni si sdělujeme, kdo, jak jmenovitě ve třídě funguje , kdo ne, kdo na hodiny chodí 

a kdo se nepřipojuje. 
A tak se snadno dozvídáme, jak někteří z Vás „podvádíte“ se zvukem. Jmenovitě se tedy všichni 
vyučující každé pondělí dozví, kdo z Vám tvrdil, že nemá funkční mikrofon a hned na další 
hodině vesele s vyučujícím hovořil. Dobrý joke! Ale v tuto chvíli již nefunkční. Takže si prosím 
všichni co nejrychleji mikrofony „odčarujte“, ať Vám fungují na všech hodinách.  

Víme od pár z Vás, že opravdu problém se zvukem máte. Pokud máte chytrý telefon, 
komunikujte v hodinách přes něj.  
 
TECHNICKÉ PROBLÉMY 

Víme, že technické problémy a problémy s připojením jsou od některých jedinců 
předstírané, ale někteří z Vás mohou mít opravdu problém s připojením v dané hodině. Pokud 
kvůli tomu přijdete o nějakou část hodiny, buďte klidní, všichni chápeme, že se to může 
přihodit a stávat se to určitě bude i v budoucnu. Stává se to i nám, učitelům.  

Projevte prosím poté vlastní iniciativu a oslovte (e-mailem) vyučujícího a požádejte ho 
o doplnění zadaných úkolů. V případě plánované absence na hodině napište vyučujícímu 
omluvu předem. 
 
HRANÍ HER 

Chápeme, že být v hodině za počítačem je skvělá příležitost „pařit“ hry při výuce. 
Mnoho z Vás tuto herní vášeň má a podléhá jí každý den místo výuky. A my, vyučující, čekáme, 
než se po vyvolání za 10 vteřin vrátíte do výuky, protože ono to chvíli trvá, než honem zpátky 
ze hry, nebo instagramového videa můžete začít mluvit v Teams.  A vaše výmluvná věta 
„Pardon, já zapomněl/a, že mám vypnutý zvukJ“ nás fakt bavíJ. 
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Ano,  Minecraft, Roblox, League of Legends, CS:GO, Dota 2, PUBG a další jsou pro Vás 
velkým lákadlem, když si rodiče myslí, že se pilně učíte a vy místo toho hrajete…..Vážně máme 
přehled i o tomto. 
Nechte si hraní na volné chvíle a věnujte se výuce, ta je pro Vás teď důležitá. A hned si přečtete, 
proč! 
 
HODNOCENÍ, ZNÁMKY 

V televizi jste sice od pana ministra školství možná slyšeli, že by se nemělo známkovat, 
hodnotit, dávat špatné známky, … ALE….  

…ne na Ohradní. Protože nám výuka funguje od začátku a probíráme učivo dál,                
od 20. 4. budete dostávat známky, slovní hodnocení, motivační známky ze všech online 
předmětů.  
Všichni již v online výuce jste, kdo ne, u toho jsme v kontaktu s rodiči, abyste začali ve výuce 
fungovat. Nemáme prázdniny. 
Na konci školního roku bychom byli rádi, abyste dostali vysvědčení se známkami. Mnoho 
známek jste nasbírali, než se školy zavřely.  
 
Konečnou známku na 2. pololetí budou tvořit: 

• známky za 2. pololetí, které jste nasbírali do uzavření školy, 
• vaše účast v online hodinách, 
• plnění Dú, 
• vyplňování a včasné odevzdávání zadaných materiálů, 
• známky z testů (s nižší váhou), 
• odevzdávání dobrovolných úkolů. 

  
KONZULTACE 

Po celou dobu budete mít možnost se individuálně s učiteli domlouvat, známky si 
doplňovat, vylepšovat. Hodnocení nebude tak přísné, jako by bylo ve škole. 
Pokud někdo z žáků nebude mít dostatečné množství podkladů k hodnocení za 2. pololetí 
z jakéhokoli důvodu (neúčast v hodinách, problémy s připojením), bude v 2. polovině června 
vyzván na osobní konzultace do školy ke konkrétnímu vyučujícímu na dozkoušení.  
Pokud ani to nezvládne, bude pozván na konci srpna. 
 
POCHVALA 

Moc chci pochválit ty z Vás, kteří se pravidelně do hodin připojujete, účastníte se 
aktivně výuky, plníte zadané úkoly. I o Vás jmenovitě víme, protože vás paní učitelky a páni 
učitelé chválí. Je vás velké množství. Jste úžasní a přeji Vám jen to nejlepší ohodnocení. 
Doufám, že budete motivací pro další spolužáky, kteří ještě úplně na 100 procent nefungují.  

Chválím i ty z Vás, kteří jste nejprve měli problémy s technikou, ale zvládli jste si vše 
zařídit, abyste ve výuce online mohli být. 
Velké poděkování patří i Vašim rodičům, kteří Vám mnohdy hodně pomáhají, učí se s Vámi a 
podporují Vás ve výuce (někdy i přes Váš vzdor). 
 
POMOC 
I nadále pro Vás funguje naše ŠPP (Školní poradenské pracoviště), můžete se obracet v případě 
potřeby na: 
paní psycholožku Borovičkovou (daja.borovickova@gmail.com) 
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paní zástupkyni Burkoňovou  (burkonova@zs-ohradni.cz) 
pana učitel Trojana (trojan@zs-ohradni.cz) 
paní ředitelku (smazikova@zs-ohradni.cz) 
 
Můžete psát i do schránky důvěry, kdyby Vás cokoli trápilo (schrankaduvery@zs-ohradni.cz).  
 
Nejdůležitější jsou pro Vás Vaši třídní učitelé. S nimi jste v kontaktu a určitě Vám rádi kdykoliv 
pomohou.  
 
 
 
 
ZÁVĚREM 

Přestože nemáte možnost být ve škole, díky skvělé práci našeho pedagogického sboru 
a Vaší odpovědnosti se můžete učit dál společně, scházet se se svými spolužáky při online 
hodinách,  což není dnes samozřejmost na všech školách. Určitě si tuto výhodu, kterou oproti 
ostatním máte, dostatečně připomínejte. 
Doufám, že do konce školního roku společně všichni zvládneme toto pololetí dokončit tak, 
abyste byli spokojeni vy, vaši rodiče i vaši učitelé.  
 
A na závěr , milí šesťáci (ale i ostatní), nevypínejte vyučujícím v hodinách zvuk a neodhlašujte 
svévolně ze schůzky své spolužáky. I toto již máme zmapované a povolali jsme „do boje“ 
ajťáky, aby nám tyto vtipálky odkryli. Obtěžuje to učitele, obtěžuje to i Vaše zodpovědné 
spolužáky. Děkujeme! 
 
Mějte se fajn, dávejte se na sebe pozor a když budete mít jakýkoli dotaz, ptejte se 
vyučujících…    
 
       Eva Smažíková, ředitelka školy 
 


