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Milí rodiče,
zdravíme Vás a přinášíme souhrn informací ze 3. týdne online výuky.
Co se dělo tento týden?
ONLINE ROZVRH
Všechny třídy se učily podle online rozvrhu.
•
•
•
•
•
•

začaly se nám kupit dotazy rodičů 1. stupně, že by
mohla být pro žáky časová dotace hodin navýšena
téma počtu hodin v online výuce je nyní velmi
diskutované mezi rodičovskou i pedagogickou
veřejností
podle manuálu by měla být výuka na 1. st. 1 hodinu
online denně, na 2. st. max. 3. hodiny po sobě za den
další část výuky má být tzv. asynchronní, tzn., že žáci
pracují samostatně doma bez přímého vedení učitele „naživo“
časovou dotaci máme v online rozvrhu na 1. st. odstupňovanou podle ročníků
denně: 1. a 2. r. – 2 h / 3. r. – 4 x 2 h, 1x 3 h / 4. a 5. r. – 2 x 2 h, 3 x 3 h

ANKETA V BAKALÁŘÍCH
Rádi bychom znali Váš názor, zda Vašemu dítěti náš nastavený online rozvrh vyhovuje.
Proto jsme Vám poslali na Komens krátkou anketu a poprosíme Vás o její vyplnění do 12. 11.
2020. Najdete ji na:
Bakaláři/Ankety/Časová dotace online výuky
Moc děkujeme za vyplnění.
OMLOUVÁNÍ ABSENCE V ONLINE VÝUCE
• zpětné oficiální omlouvání absence žáka dle školního řádu přes Bakaláře
• rodič omlouvá plánovanou absenci přes Komens/Bakaláři přímo třídnímu
učiteli
• žák posílá při plánované absenci do Teams zprávu učiteli, že se hodiny
nezúčastní
• POZOR na pozdní „příchody“ do online hodin – některé žáky rodiče
omlouvají např. ze 4. vyučovací hodiny, že zaspali
Milí rodiče, na třídnických hodinách jsme zaznamenali od velké části žáků
informaci, že chodí velmi pozdě spát. Stává se, že posílají vypracované úkoly např. v 02:00
ráno, zaspávají na hodiny. Víme, že je to složité, ale chceme Vás informovat, protože
mnoho z Vás možná ani netuší, že Vaše dítě usíná v pozdních nočních hodinách a pak je
logické, že na výuku nevstane.
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MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI V ONLINE VÝUCE
•
•
•

•

od 9. 11. začínáme na školním webu měřit
spokojenost žáků a učitelů v online výuce
pomocí Happy or Not
každý žák i pedagog může každý den po skončení
výuky zhodnotit, jak se ve výuce cítil, jestli pro
něj byla zábavná, zajímavá, náročná,…
tato zpětná vazba nám bude průběžně reflektovat,
zda vše probíhá „v pohodě“ nebo je něco potřeba
řešit
důležité je uvést třídu ve 3. kroku
(1. krok = smajlík, 2. krok = výběr vlastnosti, 3. krok = TŘÍDA! + mohou uvést
doplňující info)

TABLETY, WI-FI
PŮJČENÍ iPADŮ
•
•
•
•

máme radost, že průběžně půjčujeme další a další iPady žákům domů do výuky
již jsme rozpůjčovali 40 ks
ještě máme k dispozici cca 15 tabletů
stále se můžete obracet na pana zástupce na horak@zs-ohradni.cz

WI-FI od T-MOBILE
•
•

požádali jsme o 20 SIM karet v rámci akce T-Mobile hned při
zahájení projektu
máme ve škole již kódy, které budeme distribuovat rodičům
vytipovaným žákům, kteří mají problém s připojením

VÝUKA (jak plníme ŠVP)
•
•
•

ŠVP za listopad bude na webu o víkendu
můžete se podívat, jak si ve kterém předmětu stojíme
červeně je označena látka, kterou přesouváme z října
https://www.zs-ohradni.cz/aktualni-skolni-rok/vyuka-2020/
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ŠKOLNÍ OBĚDY NEJEN PRO ŽÁKY
•

protože myslíme na maminky i tatínky (víme, že denně vymýšlet a vařit jídla je někdy
dost náročnéJ), rozhodli jsme se, že budeme od 16. 11. 2020 vařit jídlo ve školní jídelně
s možností odnést si ho domů
CO TO ZNAMENÁ?
• všechna jídla na celý další týden musí žák objednat
nejpozději do 10:00 každý čtvrtek předchozího týdne
v objednávacím systému ŠJ
(tzn. objednat si např. na týden od 16. 11. nejpozději ve
čtvrtek 12. 11.)
• jídlo si žák nebo rodič odnáší domů, nelze konzumovat ve
ŠJ v čase 12:30 – 14:00
• jídlo bude připraveno do pěnových krabiček (polévka i hlavní jídlo), které jsou pro
žáka v ceně oběda (cena běžná jako v prezenční výuce)
POZOR!!!
• nabízíme možnost objednání si jídla i pro rodiče za cenu cizího strávníka
• 73 Kč + 10 Kč za krabičky (83 Kč za 1 oběd pro dospělého)
• zájemci píší na zgrajova@zs-ohradni.cz nejpozději do 10:00 každý čtvrtek předchozího
týdne
REDESIGN WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY
Máme za sebou 1. schůzku na cestě za novým webem naší školy.
Co se řešilo:
• styl nového webu na základě kompetitivní analýzy
• stanovení cílů webu pro cílové skupiny
• brainstorming nad strukturou webu
• představení dotazníku pro zjištění potřeb cílových skupin
A právě na základě posledního bodu bychom Vás rádi požádali
o vyplnění Dotazník - webové stránky v Bakalářích, který nám pomůže web správně nastavit.
Dotazník můžete vyplňovat od 9. 11. Děkujeme.
RŮZNÉ
ŠKOLNÍ OBLEČENÍ
•
•
•

stále je možné v čase 9:00 – 14:00 vyzvedávat objednané školní
oblečení v kanceláři školy u pí Novotné
do 16. 11. 2020 možnost doobjednat oblečení v e-shopu, přijde do
Vánoc
https://www.kraloveskoly.cz/ohradni/
pokud by někdo potřeboval pomoci s reklamací, obracejte se na ferbasova@zsohradni.cz
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DEN ČESKÉ HRDOSTI – 18. 11.
•
•

•
•
•

18. 11. - Den české hrdosti
během výuky – aktivity, informace o významných osobnostech
českých dějin, česká hymna, žáci se mohou pomalovat českými
vlaječkami, kdo má doma český dres, může se v něm ten den
učitJ. Fantazii se meze nekladou!
doma – obrázky, prezentace, fotky českého jídla, české produkty,
stylizovat se do osobnosti českých dějin,
VŠE nafotit a poslat na smazikova@zs-ohradni.cz
vytvoříme nástěnku Dne české hrdosti a budeme sdílet na fb a webu školy

Příští pátek, 13. 11., se opět ozveme. Opatrujte se!
Vedení školy

PS: V pondělí startuje souboj tělocvikářů, kam se přihlásilo tolik žáků a členů rodin, že to
bude opravdu velká výzva! Sledujte průběh na fb a webu školy.

