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  Milí rodiče,  
 
máme za sebou 3 týdny výuky v lockdownu. Pro žáky 3. – 9. ročníku žádná změna, pro 1. – 2. ročník 
změna velká. I tak výuku paní učitelky zvládly rozjet s těmi nejmenšími úplně skvěle, samozřejmě za 
velké pomoci Vás, rodičů. Děkujeme! 
 
Máme pro Vás několik důležitých informací pro příští dny výuky.  
  
OFFLINE TÝDEN = ASYNCHRONNÍ VÝUKA 
 

Rádi bychom vyhlásili od 29. do 31. 3. asynchronní dny (offline), které budou navazovat na 
velikonoční prázdniny. Dostáváme se do posledního čtvrtletí tohoto roku, všichni vyučující učí 
v souladu s ŠVP, žáci plní své úkoly, tráví svůj rozvrh u PC každý den a začíná se na mnohých 
projevovat únava, nechuť, apatie. Ne každý žák má komfortní podmínky pro práci ve výuce, ne každý 
je stále zapálený se od rána do večera učit, ne každý je v dobré psychické a zdravotní kondici. 

 
Proto bychom rádi nechali žáky načerpat nové síly do dalšího čtvrtletí následovně: 

• žáci budou mít prostor si od pondělí 29. 3. do středy 31. 3. doplnit vše, co potřebují offline,  
• mohou konzultovat s vyučujícími po domluvě 
• paní učitelky (hlavně v 1. stupni) žákům zadají lehkou samostatnou práci v rámci procvičování 

– každá paní učitelka třídní bude informovat rodiče i žáky 
• žáci 2. stupně budou mít čas si doplnit, co jim chybí, co potřebují doprocvičit 

 
ŠKOLNÍ DRUŽINKY ONLINE: 

- pro žáky 1. – 3. tříd budou zajištěné od 29. do 31. 3. online družinky 
- paní vychovatelky Vás budou informovat o čase a formě  

 
DOPORUČENÍ MŠMT K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ ŽÁKŮ 
 

Ministerstvo školství rozeslalo tento týden školám metodický pokyn (pošleme Vám ho na 
Komens), kde je podrobně popsané, jak by měly školy postupovat ve výuce. I zde je doporučeno, 
abychom se zaměřovali více na asynchronní výuku.  

Dostali jsme e-mail od jednoho z rodičů, kde je nám vytýkáno, že 2 – 3 hodiny online výuky 
týdně opravdu nejsou natolik stresující a zatěžující, aby si děti a učitelé museli k hojným prázdninovým 
dnům přidávat offline týdny. 

Co k tomu dodat? J  
…že jsme moc rádi, že máme tak skvěle fungující pedagogický tým, kterému nevadí, že o prázdninách 
běžně pracuje a chystá si výuku online pro dny po prázdninách, že řeší desítky e-mailů od rodičů 
v jakoukoli denní dobu, reaguje na telefony kdykoli, že pracuje nad rámec svých povinností, že vymýšlí 
různé nové aktivity pro volný čas žáků, že se vzdělává pro online výuku, že se zajímá o žáky, o jejich 
nálady a pocity….a hlavně, že se nenechává vyvést z míry jedovatými poznámkami na úkor pedagogů 
obecně.  
 Též nám bylo doporučeno, že v některých případech by měl převažovat zdravý selský rozum, 
než řízení se metodickými doporučeními MŠMT. 
Doufáme, že většina Vás, rodičů, vidí, že se selským rozumem řídíme od samého začátku, a proto to u 
nás ve škole tak funguje. Nicméně, v doporučeních MŠMT je spousty dobrých doporučení, se kterými 
se jako škola ztotožňujeme. To poslední doporučení je právě ohledně duševního zdraví žáků.  

Moc děkujeme všem rodičům, kteří nám dáváte zpětnou vazbu, když vaše dítě není v pohodě, 
obracíte se na naši paní psycholožku, metodičku prevence o pomoc. Jsme za to moc rádi a budeme 
pomáhat dál a rádi. Ne každé dítě je v této době v pohodě. A platí to i u nás na Ohradní. Děkujeme i 
Vám všem, kteří nám, vedení, i pedagogům, píšete milé a povzbuzující e-maily plné uznání a pochval.  
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Děkujeme i Vám, kteří, když Vás něco tíží, nebo s něčím nesouzníte, píšete, voláte. Nad všemi 

Vašimi podněty se zamýšlíme, řešíme je, posouvají nás dál.  
 
9. ROČNÍK A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 

- přijímací zkoušky pro 9. ročník jsou přesunuté na 3. a 4. května 2021 
- ředitelé jednotlivých škol dávají průběžně informace na webové stránky školy – důležité 

sledovat 
- výdej zápisových lístků je prodloužen do 30. 4.  – vydává pan učitel Škvor pro 9. ročník, paní 

učitelka Klusová pro 5. ročník – obracejte se na ně 
 
VÝUKA V DUBNU PRO DEVÁŤÁKY: 

- rozvrh bude uzpůsoben co nejvíce přípravě na přijímačky z M, ČJ – přidány hodiny do rozvrhu 
- naopak F, D, CH, Z,…..zkrátíme časovou dotaci na 1 hodinu týdně 
- jazyky poběží buď v nezkrácené dotaci 3 hodiny týdně, nebo 2 hodiny týdně 
- žáci, kteří dělají školní přijímací zkoušky z naukových předmětů, budou moci využít konzultace 

s vyučujícími v daném předmětu 
 

PŘEDNÁŠKA POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE – JAK ZVLÁDAT STRES ZE ZKOUŠEK 
- zajistili jsme pro žáky 9. ročníku přednášku, jak předcházet stresu před přijímacími zkouškami 
- vedla paní docentka Alena Slezáčková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
 
 

KONZULTACE PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU 
  

- nejsme příznivci víceletých gymnázií a jsme samozřejmě neradi, když nám žáci odcházejí na 
víceletá gymnázia 

- přesto nás těší, když se na víceletá gymnázia dostanou, protože byli dobře připraveni 
- na přání rodičů žáků 5. ročníku jsme zorganizovali pravidelné konzultace pro žáky 5. ročníku 

z Čj a M, které budou probíhat až do přijímacích zkoušek, které žáci 5. a 7. ročníku konají 5. a 
6. května. 

 
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  
 
Paní učitelky Blahnová, Kubíková, Jeníková, nachystaly pro žáky biologickou olympiádu online: 

- pro žáky 6. – 9. ročníku 
- čtvrtek 25. 3. 2021 od 9:00 – poznávačka + test, od 17:00 – laboratorní práce 
- rodiče žáků účastníků obdrží info e-mail od vyučujících přírodopisu 

 
 

MALUJ POHYBEM 
 
Nová výzva tělocvikářů, kteří vytvořili aktivitu Maluj pohybem. Když si žáci naplánují výlet nebo jen 
procházku, či si půjdou zasportovat, mohou pomocí aplikace (viz návod v odkazu) vytvořit obrázek, 
který uveřejníme na nástěnce aktivity. 

 https://www.zs-ohradni.cz/hybej-se-maluj/ 
 

- všechny obrázky dáváme průběžně na padletovou nástěnku školy a jsou opravdu úžasné. 
https://padlet.com/ferbasova/rrkm8k1s07bz912xm 
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PO STOPÁCH AKADEMICKÉHO KLUBU 
 
Další venkovní aktivitu tentokrát vytvořili pan zástupce Horáka paní učitelka Ferbasová v souladu 
s navštívenými místy Akademického klubu pana učitele Dvořáka. Vydejte se podle mapy na 8 míst 
v blízkém okolí naší školy, hledejte QR kódy a prozkoumejte, kde všude náš Akademický klub již byl. 
https://www.zs-ohradni.cz/po-stopach-akademickeho-klubu/ 
 

 
DŮLEŽITÉ TERMÍNY  
 
29. – 31. 3.  Asynchronní dny (Offline) 
1. 4. – 5. 4.  Velikonoční prázdniny 
3. 5. – 4. 5.  Přijímací zkoušky na střední školy pro 9. ročník 
5. 5. – 6. 5.  Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 
 
 
 
Mějte se moc hezky, přejeme i nadále pevné nervy a zdraví.  
           Vedení školy 


