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Milí rodiče, 

 
Dnes pro Vás máme jednu velkou zprávu -  v příštím týdnu bychom Vás rádi pozvali do 

třídních online schůzek s Vašimi třídními. 
Ano, budeme mít TS online. Budete k tomu potřebovat asistenci Vašich dětí, protože 
nejjednodušší způsob, jak schůzky úspěšně uskutečnit je, přihlásit se přes Vaše dítě J. 
Nahlédnete tak do „střev“ prostředí, kde teď Vaše děti tráví poměrně dost času.  

Moc se na Vás těšíme! A budeme rádi za Vaše podněty, zodpovíme Vaše otázky a také 
si s Vámi rádi neformálně popovídáme.  
 
A jak bude vše probíhat? 
 
TS pro 1. stupeň – středa 20. 5. - 18:00 – 19:00 
 
Tyto třídy 1. stupně v jiném termínu: 
1.A v pondělí v 17:00 
4.A v úterý v 18:00 
3.C ve středu v 17:30 
 

- rodič se připojí (připojí ho žák) do Teams třídy, 
- přítomni budou třídní učitelé , třídní učitelky, 
- během schůzky se připojí do každé třídy na chvíli vedení školy. 

 
TS pro 2. stupeň – čtvrtek 21. 5. - 18:00 – 19:00 
 

- rodič se připojí (připojí ho žák) do Teams třídy v předmětu svého třídního učitele, 
třídní učitelky, 

- přítomni budou třídní učitelé , třídní učitelky, 
- během schůzky se připojí do každé třídy na chvíli vedení školy.  

 
od 19:00 – individuální schůzky – rodič – pedagog 

- pokud máte zájem mluvit s kterýmkoliv vyučujícím svého dítěte – napište mu do jeho 
chatu (zadáte pouze jeho e-mailovou adresu ve tvaru  jméno@zs-ohradni.cz), 

- pedagog s Vámi zahájí videohovor, 
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- pokud bude obsazenýJ, ozve se Vám ihned poté, 
- stejně se může napojit pedagog na Vás, pokud s Vámi bude potřebovat mluvit, 
- prosíme, abyste od 19:00 byli alespoň 10 minut „na příjmu“ – děkujeme, 
- na příjmu bude samozřejmě i vedení školy pro vaše dotazy. 

 
 
ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY 
 
Bude o letních prázdninách školní družina? 

- ano, bude, 
- rodiče žáků 1. stupně dostanou od třídních učitelek v pondělí dotazník (jak už jste zvyklí 

ve Forms vyplňovat), kde zaškrtnete přesně týdny v červenci a srpnu, kdy byste měli 
zájem o letní ŠD, 

- letní ŠD budou zajišťovat vybrané školy Prahy 4, dozvíte se až v červnu, které to budou, 
- cena za letní ŠD a obědy dané školy budou v cenových relacích podobných v naší škole. 

 
Máte doma knihy z knihovny, jak je vrátit? 

- do knihovny můžete knihy donést bez průkazky (domluveno s knihovnou) v úřední dny, 
- nebo je vložit do připraveného boxu v knihovně mimo úřední hodiny. 

 
Bude se od 25. 5. vařit v jídelně teplé jídlo? 

- ano, bude pouze 1 druh teplého jídla. 
 
Potvrzuje škola ošetřovné i zpětně? 

- ano, potvrzuje, 
- v případě potřeby zasílejte na e-mail paní zástupkyně Pelcové. 

 
Pokud dítě začne chodit na kroužky, které se konají v tělocvičně školy, může se vrátit                
od 25. 5. do školní družiny po skončení kroužku? 

- ne, nemůže, 
- pokud bude dítě chodit na kroužek do tělocvičny školy, může si ho vyzvednout vedoucí 

kroužku před družinou, ale už nám ho do družiny vrátit podle hygienických doporučení 
nemůže! 

 
Co když by mělo nějaké dítě během výuky od 25. 5. pozitivní test na koronavirus? Zavřela by 
se škola? 

- podle slov pana ministra ne, 
- nastoupila by hygiena a šetřila by kontakty nakaženého – dohledávala by kontakty 

přesahující několik minut – proto bude i výuka probíhat v homogenních skupinách a 
nebudou se nám nikde děti mísit. 

 
 
Bude v Offine týdnu od 1. 6. do 5. 6. probíhat výuka ve škole pro 1. st.? 

- ano, bude - žáci přijdou do školy a budou se učit i v tomto týdnu, 
- Offline týden je pouze pro distanční část výuky doma. 
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