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Milí rodiče,
zdravíme Vás v druhém pololetí tohoto školního roku. Máme za sebou úspěšné ukončení 1.
pololetí, kdy jsme si ve škole fyzicky moc nepobyli, ale online jsme fungovali v plné polní.
I v druhém pololetí pokračujeme v online výuce, pedagogové zařazují do výuky různé novinky.
Víme, že mnoho žáků už je unavených, demotivovaných ze všeho, co se děje, ale vydržme a
doufejme…..Vše neustále bedlivě sledujeme a ve chvíli, kdy se bude něco konkrétního týkat
nás, jako školy, Vám hned dáme vědět, co a jak to znamená pro Ohradní.
Co je nového?
ROZVRH ONLINE
Stále jedeme podle nastaveného rozvrhu, kde se žákům od února objevují hodiny „S“,
tzv. samostudium, kdy jsou některé hodiny distanční nahrazeny samostatnou prací žáků. Je
dobré, aby žáci plnili zadanou práci právě v „S“ hodině a nenechávali její vypracování na
odpoledne nebo víkend.
Plánujeme a pravidelně kontroluje pan učitel Musil a pan učitel Veselý celý rozvrh tak, aby
žáci měli následující časové dotace:
1.stupeň:
- max. 4 hodiny online za den
- za sebou v kuse max. 3 hodiny
2. stupeň:
- max. 5 hodiny online za den
- za sebou v kuse max. 4 hodiny
Pokud by se v daný den podle rozvrhu sešel větší počet hodin, přesouváme na jiný den nebo
jiný čas. Žáci všechny změny vidí pravidelně na Bakalářích ve svém rozvrhu.
PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Dne 2. 2. proběhla informační online schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku, na které byli
přítomni i naši žáci 9. ročníku a zástupkyně úřadu práce. Celkem se zúčastnilo 81 osob.
Moc děkujeme všem rodičům i deváťákům za účast a podnětné dotazy.
Našim deváťákům držíme palce, aby dobře vybrali a následně uspěli při přijímacím řízení na
střední školy. S veškerými s dotazy se mohou obracet na výchovného poradce, Mgr. Davida
Škvora.
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VÝUKA AJ
-

hodiny probíhají velmi intenzivně 3 x týdně
angličtináři některé hodiny mohou krátit na 30 minut

DEN HARRYHO POTTERA
Dne 5. 2. proběhl v rámci projektu Hrdá škola v pořadí již 4. tematický den, tentokrát
Den Harryho Pottera. Nejvíce si ho užili naši žáčci 1. a 2. ročníku, kteří mohou chodit do školy
v rámci prezenční výuky. Skvělé bylo, že se zapojili i někteří vyučující na 2. stupni a osvěžili
si tak s žáky své hodiny.

MĚSÍC BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU NA NAŠÍ ŠKOLE
Nejen v rámci hodin IKT jsme se zapojili do projektu týkajícího se bezpečného
internetu. Pedagogové IKT připravili několik témat, kterým se žáci věnují, zpracovávají a
dozvídají se v této době velmi důležité informace.
https://www.zs-ohradni.cz/unor-a-brezen-mesice-bezpecnejsiho-internetu-na-nasi-skole/
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DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Co nás čeká ve 3. čtvrtletí:
22. 2.
3. 3.
1. 4. – 5. 4.
6. 4. a 7. 4.
12. 4. a 13. 4.

Jarní prázdniny
Online den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků
Velikonoční prázdniny
Zápis do 1. tříd
Přijímací zkoušky na střední školy

Vedení školy

PS: Děkujeme za Vaše dotazy i zpětnou vazbu. Nic nepotěší v téhle době nás, učitele, více,
než Vaše uznání.

