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  Milí rodiče, 
 

zdravíme Vás a přinášíme souhrn informací z tohoto týdne online výuky.  
Začínají se nám objevovat zprávy o tom, že žáci ztrácí motivaci v online výuce, přestože vše 
běží bez problémů a hodiny mají pedagogové výborně připravené. Logicky, online výuka trvá 
dlouho, žákům chybí kontakt se spolužáky, s učiteli. Nemohou ve svém volném čase na 
kroužky, přestože spousty z nich má tréninky online. 

Získali počítačové dovednosti již na jaře a už pro ně další online výuka není taková 
výzva, právě naopak. Proto jsme pro ně připravili pár oživení do výuky a budeme dál doufat, 
že nás možná pustí do školy ještě před Vánocemi.  
 
Co se dělo a bude dít následující týden? 
 
ONLINE ROZVRH  

 
PRÁCE VE SKUPINÁCH  

 
• v některých předmětech již pracují žáci ve skupinách (v kanálech 

Teams)  
• výhodou je intenzivní spolupráce malého počtu žáků na zadaném 

úkolu 
• oživení výuky, učitel vstupuje do jednotlivých skupinek 

 
ODEVZDÁVÁNÍ ÚKOLŮ DO ZADÁNÍ/TEAMS 
 

• žáci odevzdávají na pokyn vyučujícího vypracované úkoly do Zadání v Teams 
• vyučující jim postup opakovaně vysvětlují – hlavně na 1. stupni 
• komu se nedaří úkol vložit, pokud si neví rady, neřeší za žáka rodič, ale samotný žák - 

zkontaktuje svého učitele, aby mu pomohl 
 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO 9. ROČNÍK 
 

• každý čtvrtek 8:00 – 8:45 – příprava ČJ (Smažíková) a příprava M (Kubíková) 
• připravujeme odpolední online přípravy na přijímací zkoušky pro zájemce z 9. ročníku 

(ČJ - Pelcová, M - Kalousková)  
• info obdrží žáci i rodiče během příštího týdne 

 
 

ONLINE BESEDY PRO 9. ROČNÍK 
 

• v pondělí proběhly online besedy pro 9. ročník a 8. A 
• témata: Energie – budoucnost lidstva, Po nás potopa? – udržitelný rozvoj 
• protože byly obě besedy velmi zajímavé, budou se jich účastnit v budoucnu i další třídy 

2. stupně 
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SOUBOJ TĚLOCVIKÁŘŮ 

 
• rozlosovali se všichni přihlášení sportovci do 4 týmů 
• v tomto týdnu již proběhly online tréninky v jednotlivých týmech v Teams pod vedením 

určených telocvikářů 
• od 16. 11. čeká týmy první výzva, budeme Vás informovat o průběhu 

 
 
DEN ČESKÉ HRDOSTI – 18. 11. 
 

• 18. 11. - Den české hrdosti  
• VŠE, co žáci doma vytvoří, prosíme posílat na parlament@zs-ohradni.cz nebo 

smazikova@zs-ohradni.cz 
• vytvořili jsme nástěnku Den české hrdosti, kam jsme již začali vkládat výtvory, které 

nám žáci posílají 
• „DEN ČESKÉ HRDOSTI“ - ŠKOLNÍ NÁSTĚNKA 

 
 
ANKETA V BAKALÁŘÍCH 

 
• protože bychom rádi znali Váš názor, zda Vašemu dítěti náš nastavený online rozvrh 

vyhovuje, prosíme o vyplnění krátké ankety 
• najdete ji na: Bakaláři/Ankety/Časová dotace online výuky 
• moc děkujeme za vyplnění  

 
 
MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI V ONLINE VÝUCE 

 
• od 9. 11. jsme začali měřit spokojenost žáků a učitelů v online 
výuce pomocí Happy or Not 
• žáci mohou každý den vyjádřit pomocí smajlíků na webových 
stránkách školy, jak u nich probíhala online výuka, jak se cítí 
 

• důležité je uvést třídu ve 3. kroku  
(1. krok = smajlík, 2. krok = výběr vlastnosti, 3. krok = TŘÍDA! + mohou uvést  
doplňující info) 

 
 
ŠKOLNÍ OBĚDY NEJEN PRO ŽÁKY 
 

• z důvodu návratu žáků 1. a 2. ročníku do školy od 18. 11. dochází ke změně času při 
výdeji obědů pro žáky v online výuce a rodiče, kteří si objednali jídlo do krabiček 

• jídlo si žák nebo rodič vyzvedává ve ŠJ v čase 13:00 – 14:00  
• odnáší si ho v pěnových krabičkách domů 
• veškeré info o obědech na zgrajova@zs-ohradni.cz  
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REDESIGN WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY 
 

• všichni rodiče obdrželi v Komens odkaz na Dotazník - webové stránky, který nám 
pomůže web správně nastavit 

• prosíme o jeho vyplnění – zabere vám max. 3 minuty 
• vyplnit můžete na https://forms.gle/KRuqBtw7iAxDSGYw7 

 
 
NÁVRAT 1. a 2. ročníku DO ŠKOLY OD 18. 11. 2020 
 

• připravili jsme manuál (na fb, na webu školy) 
• rodiče 1. a 2. ročníku dostali manuál ve zprávě na Komens 

 
 
PROFI VYŠETŘENÍ PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU 

 
• žáci 9. ročníku se mohou přihlásit na profi vyšetření k paní psycholožce Borovičkové 
• uskuteční se ve škole, až se budou moci vrátit žáci do školy 

 
 
 
 
 
Příští pátek, 20. 11., se opět ozveme.  Mějte se fajn! 

 
Vedení školy 


