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Milí rodiče, 
 
  máme za sebou historicky 1. online třídní schůzky. Děkujeme Vám za hojnou 
účast a za Váš zájem zúčastnit se. Ve všech třídách proběhly ve velmi příjemné atmosféře. 
Všechny dotazy, které průběžně zazněly, jsme zaznamenali a níže jsme na všechny 
odpověděli.  
  Děkujeme i za Vaše nové postřehy a podněty, kterými opět posuneme naši výuku 
dál, stále se učíme a jsme rádi, že se spolupodílíte na fungování školy v této mimořádné 
době. Děkujeme Vám i za obrovské množství pozitivní zpětné vazby. Byli jsme všichni 
moc rádi, že jsme se s Vámi mohli po dvou měsících vidět a slyšet. 
  V pondělí nás čeká otevření školy pro žáky 1. stupně. Vše jsme přichystali tak, 
aby byly děti spokojené a nevystresované z přemíry zákazů, příkazů…. Proto jsme každé 
třídě připravili „herní plán“, kde mají vše jednoduše zaznamenané a mohou se jím řídit 
v prvních dnech, než se nám vše rozjede. Dnes se ohlásilo rádio Frekvence 1, které bude 
v pondělí od 7:30 u otevření naší školy přítomno. Bude veseloJ. 
  V pondělí budeme zprovozňovat propojování žáků z online výuky do školy a 
naopak, proto Vás prosíme o trpělivost, pondělní výuka bude asi dost komplikovaná, ale 
potřebujeme vše nastavit a doufáme, že od úterý se nám vše rozběhne.  
  Rodičům 1. stupně přišel dotazník Zájem o letní ŠD. Pokud budete pro své dítě 
ŠD na letní prázdniny potřebovat, vyplňte si dotazník do 25. 5. Poté budeme odesílat počty 
na Městskou část P4.  
 
  Mějte se moc fajn v posledním květnovém týdnu před 3. offline týdnem, 
tentokrát již pouze pro distanční online výuku doma.  
          Vedení školy 
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OTÁZKY K VÝUCE OD 25. 5. 

 
1. Je možné dítě dodatečně přihlásit k docházce od 25. 5.? 
- v souladu s doporučením MŠMT ne, 
- kdo se nepřihlásil do 18. 5. (my jsme vyhověli všem požadavkům do dnešního dne), 

nemůže být do výuky již zařazen). 
 

2. Děti, které se budou učit z domova a budou se do školních hodin připojovat - budou 
se jim posílat úkoly na celý týden, jako to bylo doteď? 

- ano, budou, 
- paní učitelky se s žáky budou samozřejmě domlouvat i v online výuce. 

 
3. Jak budou získávat známky děti, které se budou on-line připojovat do výuky do 

školy? 
- paní učitelky se budou individuálně domlouvat s rodiči žáků na způsobu, který bude 

vyhovovat oběma stranám. 
 

4. Může jít žák na oběd s jinou školní skupinou, aby mohl odejít domů, když nechodí 
do ŠD, která jde na oběd v jiný čas? 

- bohužel ne, 
- nemůžeme žáky z jiných skupin míchat mimo svou skupinu.  

 
5. Budou třídy vyklizené, zbavené věci a hraček? Prý na některých školách 

upozorňují, že děti nebudou mít ani koberec na hraní, jedinou hru, hračku? 
- nic takového neplánujeme, 
- naopak posílíme desinfekci všeho, s čím se žáci setkají, takže i hry a hračky, 
- budeme pravidelně používat generátor ozonu ve třídách. 

 
6. Mohou mít žáci vlastní dezinfekci?  
- ano, mohou, 
- po škole jsou desinfekce úplně všude, 
- máme přichystané gely na doporučení dodavatelských firem, které jsou pro děti 

šetrnější. 
 

7. V jaké třídě se budou žáci učit? 
- třídní učitelky posílají rodičům všechny organizační info. 

 
8. Co si mají žáci vzít první den do školy za učebnice ?  
- vše podle svého rozvrhu třídy, který mají daný od paní učitelky. 

 
9. Pokud dítě nepůjde po výuce na oběd ani do ŠD, kde bude předáno rodiči?  
- tam, kde je určen jeho ranní vchod do školy. 
 
10. Jak postupovat, pokud bude dítěti jeden nebo dva dny špatně (třeba průjem, 

zvracení ap., a pak mu bude dobře a nebude mít teplotu, zda-li může přijít do 
školy, nebo musí jít nejdříve k lékaři)? 

- prosíme, abyste v takovém případě zavolali dětské lékařce a zkonzultovali s ní danou 
situaci. 
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11. Proč od 22. 6. už nebudou děti chodit do školy? 
- závěr školního roku jsme zatím neřešili.   

 
12. Když dítě nebude chodit na obědy a třída jde na oběd v 11:20, může dítě odejít ze 

školy v těch 11:20 nebo musí jít s ostatními do jídelny a půjde domů až v těch 
11:40? 

- ano, může v 11:20, ale prosíme písemně oznámit paní učitelce.  
 

13. Kam omlouvat děti docházející do školy? 
- přímo třídní učitelce na e-mail, 
- 4. roč. na e-mail smejkalova@zs-ohradni.cz 
- 3. A,B na e-mail pavlickova@zs-ohradni.cz 
- můžete také volat do školy paní hospodářce Novotné – tel. 261 109 526. 

 
14. Budou moci děti být s paní učitelkami venku? 
- ano, budou – pouze v areálu školy. 

 
15. Můžete děti ráno doprovázet ke škole? 
- ano, můžete, 
- pouze se nezdržujte u skupinek žáků, 
- do školy je odvádějí paní učitelky, ne rodiče. 

 
16. Bude se muset čestné prohlášení dokládat častěji? 
- nevíme, nikde toto v doporučeních nebylo uvedeno, 
- pokud by bylo vyžadováno v budoucnu opakování dodání prohlášení, dáme Vám včas 

vědět. 
 

17. Co budou dělat děti, které budou ve škole, v době, když zrovna nebudou připojené 
k online hodině? 

- budou plnit zadané úkoly od paní učitelky třídní, které by jinak dělaly doma. 
 

 
 
RŮZNÉ OTÁZKY K VÝUCE, ORGANIZACI,…: 

 
 

18. Proč jsou srovnávací práce z AJ a z jiných předmětů ne? 
- protože jsou ústní formou, tudíž lze objektivně posoudit. 

 
19. Pokud se rodiče potřebují spojit se školou, mají komunikovat napřímo, nebo přes 

třídní důvěrníky?  
- mohou ihned přímo s dotyčným pedagogem, vedením.  

 
20. Bude pro příští devátý ročník ve škole intenzivnější příprava na přijímací zkoušky, 

když teď učivo není předáváno ve standartním rozsahu? (Myšleno zejména pokud 
by na podzim nastala „druhá vlna“ a jelo se opět online)  

- ano a nejen u přípravy 9. ročníku na přijímací zkoušky, 
- září budeme mít vyčleněno na docvičení a doprobrání látky z tohoto období, 



10. ZPRÁVA 22. 5. 2020 

- protože celou dobu vyučujeme, nemáme žádný velký skluz, ale některá látka je potřeba 
vysvětlit „tváří v tvář“ žákům ve škole. 

 
21. Vrácení peněz za ŠJ 
- do konce června budou přeplatky za obědy vráceny každému žákovi – rodiče budou 

informováni na začátku června, jakým způsobem bude provedeno. 
 

22. Ošetřovné 
- i nadále potvrzuje škola, mohou uplatňovat rodiče i v době, kdy je škola otevřená a dítě 

je doma v distanční výuce, 
- může dojít i k přerušení ošetřovného, 
- pro potvrzení pište paní zástupkyni Pelcové (pelcova@zs-ohradni.cz). 

 
23. Lze sjednotit formu zasílání úkolů? 
- je sjednocená – všechny úkoly se posílají každé pondělí na e-mail žáka, kdo učí od 

začátku v Teams, zadává žákům pouze v Teams, 
- jiná cesta není - žáci jsou za tu dobu zvyklí a vědí, kde mají úkoly zadané.  

 
24. Může mít rodič přístup do Teams? 
- může se podívat přes přístup svého dítěte, 
- samostatný vstup do Teams pro rodiče není možný. 

  
25. Jak budou rodiče budoucích prvňáčků zapisovat svoje děti do konkrétní třídy? 

Bude nástěnka v hale, jako to bývalo? 
- rodiče budoucích prvňáčků dostanou v 2. polovině června dotazník, kde si mohou 

zaškrtnou preferenci TU v 1. třídě. 
 

26. Jak se budou známkovat výchovy? 
- většinou jedničkamiJ , 
- žáci měli známky před uzavřením škol, 
- v distanční výuce využívají a používají postupy v souladu s náplněmi výchov a fungují 

velmi dobře, proto není důvod jim dávat jinou známku, než 1. 
 

27. Bude od 6. r. druhý cizí jazyk u dětí s SPU?  
- 2. cizí jazyk je od 7. ročníku, 
- ve třídách pro SVP je nahrazen konverzací z angličtiny. 

 
28. Vracení úhrad za neproběhnuté ŠvP? 
- bude vráceno – nejčastěji na účet rodičů, 
- převážně v červnu, některé CK budou vracet do září, bohužel neovlivníme. 
 
29. Budou na konci roku nějaké akce (kino apod.)?  
- bohužel ne. 

 
30. Bude otevřena v příštím školním roce 5. tříd pro žáky s SVP?  
- ano, bude.    

 
31. Kdo bude třídním učitelem dětí v 6. třídě? 
- zatím řešíme aktuálnější záležitosti, na konci června už bychom měli vědět, 
- budeme sestavovat úvazky pedagogů. 
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32. Mohly by být i příští školní rok třídní schůzky online? 
- ano, ale ne všechny, 
- zamyslíme se se všemi pedagogy a určitě vymyslíme, jak je zakomponovat do 

celkového konceptu TSJ. 
 

33. Kdy proběhne výměna učebnic? 
- pravděpodobně v září. 

 
34. Někteří žáci v týmu jsou neukáznění v diskusích. 
- řešíme s třídními učiteli, 
- vedení vstoupí příští týden do konkrétní třídy a bude řešit s žáky přímo ve výuce. 

 
35. Budou se otevírat kroužky? 
- pořádané školou ne, 
- pořádané jinými subjekty – pouze sportovní, které probíhají v TV, 
- dítě nemůže jít z kroužku zpět do ŠD. 

 
36. Bude platit ředitelské volno 29. a 30. 6.? 
- ano, bude, 
- školní rok zakončíme 26. 6.  

 
37. Jaké budou pro příští rok volitelné předměty a zda v nich budou muset žáci v 

pokračovat? 
- nabídku zašleme žákům po offline týdnu, 
- žáci si budou moci vybrat i jiné volitelné předměty, než měli letošním roce. 

 
38. Jak žáci stíhají látku ve vyučovacích předmětech? 
- z velké části ano,  
- okrajově probrané učivo bude doplněno a procvičeno v září. 

 
39. Jaké bude uspořádání skupin AJ v příštím školním roce? 
- rozdělení do skupin proběhne po ukončení školního roku,  
- většinou zůstane složení skupin neměnné, 
- drobné přesuny se uskutečňují po ukončení pololetí pravidelně dle dosažené úrovně. 

 
40. Kdy bude ukončen školí rok a budou mít po uzavření známek žáci program a 

povinnosti? 
- oficiální ukončení školního roku bude na naší škole 26. 6. 2020, 
- online výuka nebude s největší pravděpodobností probíhat od 22. 6., tedy poslední týden 

vysvědčení,  
- o ukončení výuky ve škole vás budeme včas informovat.  

 
 
 
 
 
 
 


