18. 9. 2020

1. ZPRÁVA PRO RODIČE
Milí rodiče,

navazujeme na naše pravidelné informování Vás o dění ve škole, jelikož opět začíná
sílit množství zaručených zpráv vůči veřejnosti, o kterých mnohdy my, školy, víme jako
poslední.
Budeme se i v tomto školním roce snažit chystat pro Vás jasné a srozumitelné
informace, sumáře zpráv z MŠMT, MZ, hygieny, zprávy ze školy.
To nám všem pomůže zvládnout tuto vypjatou situaci s co nejmenší nervozitou a s co největší
pohodou.
Budeme opět moc rádi za Vaše podněty, dotazy, na které budeme pravidelně odpovídat.
Vzdělávání Vašich dětí je na nás, proto stále sledujeme a vyhodnocujeme aktuální
situaci. Moc si všichni přejeme učit prezenčně, ale jsme opět připraveni i na výuku distanční v
online formě.
Víme, že nás v tom nenecháte a budete Vašim dětem oporou. A za to děkujeme!!
Jak to nyní vše funguje?
ROUŠKY

Od 18. 9. 2020
SPOLEČNÉ PROSTORY
VÝUKA

1. st.

2. st.

ANO

ANO

NE

ANO
(NE – při TV, HV)

Od pondělí 21. 9. budeme dle počasí učit i ve venkovních prostorách atria, na školním hřišti.
Naší snahou bude, aby se žáci 2. st. dostali dopoledne ven na čerstvý vzduch „nadechnout
se“.
VÝUKA
• celé září opakujeme a doprobíráme látku z období březen – červen
• všichni pedagogové vypracovali podrobné tabulky učiva na září, které máte na
webových stránkách školy zveřejněné pod záložkou Školní rok - Výuka 2020
https://www.zs-ohradni.cz/aktualni-skolni-rok/vyuka-2020/
•
•
•

nové předměty v daných ročnících vyučujeme v souladu se Školním vzdělávacím
plánem školy
v týdnu od 21. do 25. 9. – výměna učebnic 2. stupně
u tříd v karanténě (8. A, 9. C) probíhala výuka online
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pokud je v karanténě vyučující – učí online z domova do školy
v některých třídách, kde byli jednotlivci v karanténě, jsme měli přenosy výuky
k žákovi domů

HODNOCENÍ
• NEZNÁMKUJEME! celé září
• zjišťujeme, jaké úrovně znalostí a dovedností dosáhli žáci v distanční výuce
• přizpůsobujeme tomu procvičování, dovysvětlování
• dáváme žákům zpětnou vazbu
COVID
• máme za sebou karanténu 2 tříd (8. A, 9. C)
• jsme v úzkém kontaktu s KHS, která nám dává jasné instrukce, co a jak máme dělat
v případě výskytu nákazy ve škole
• děkujeme za velmi vstřícné a rychlé reakce Vás, rodičů, pokud škola žádá informace
pro hygienu, nebo vyhlašuje online výuku před nařízením karantény od KHS
• vedení školy kontaktuje přímo rodiče dané třídy dle instrukcí KHS
TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE
•

30. 9. v 17:30 přes Teams – Schůzka s Vedením školy - 1 tým
• nutná účast třídních důvěrníků
• dobrovolná účast všech rodičů, kteří mají zájem se zúčastnit

•

30. 9. v 18:30 přes Teams - třídy
• jednotlivé třídy s TU – třídní týmy

•
•

všichni rodiče dostanou přes Komens pokyn, jak se přihlásit
všechny vaše dotazy můžete posílat do 30. 9. na smazikova@zs-ohradni.cz ,
odpovíme na ně přímo na TS, poté i písemně ve zprávě pro rodiče

JAK JSME PŘIPRAVENI NA DISTANČNÍ VÝUKU:
• Teams – každý vyučující má nově vytvořený svůj tým pro svůj předmět v dané
třídě
• žáci mají v žákovském deníku ONLINE ROZVRH (bude umístěn i na webu školy
v záložce výuka)
• distanční výuka je povinná – účastní se všichni žáci
• pokud máte problémy s IT vybavením, kontaktujte s předstihem vedení školy,
zajistíme možnost pro žáka distanční výuky se účastnit (půjčení iPadů,...)
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SPUŠTĚNÍ ONLINE VÝUKY NA ZŠ OHRADNÍ:

1. pracovní den po
vyhlášení:
VYHLÁŠENÍ
DISTANČNÍ VÝUKY
ZE DNE NA DEN

-

-

ŽÁCI se neučí online,
připravují se doma
na spuštění online
výuky

2. pracovní den po
vyhlášení:

START
ONLINE VÝUKY

UČITELÉ připravují ve
škole spuštění online
výuky

-

VYHLÁŠENÍ
DISTANČNÍ VÝUKY
S PŘEDSTIHEM

START
ONLINE VÝUKY
OD STANOVENÉHO DATA
MINISTERSTVEM

ŽÁCI se účastní online výuky
povinně od stanoveného
data.
UČITELÉ učí online od
stanoveného data.

