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Vážení rodiče,
vzhledem k současné mimořádné situaci s výskytem koronaviru nemůžeme poskytovat
základní vzdělávání našim žákům obvyklým způsobem a změnil se tak život každého z nás.
Děkujeme všem za zpětnou vazbu, komunikaci s učiteli i s vedením školy.
Způsob zadávání úkolů a jejich plnění:
1. stupeň – webové třídní stránky nebo hromadné mejly
2. stupeň – program ALF – přístup má každý žák, seznam hesel dostali i jednotliví
třídní učitelé pro případnou komunikaci s rodiči – v tomto programu učitel vidí, jak
žák pracuje, jak se mu daří úkoly plnit a zobrazují se výsledky testů v procentech, žák
a učitel si můžou spolu psát
Pokud má žák problémy s přístupem k internetu, je třeba komunikovat s třídním učitelem a
domluvit způsob předání domácí přípravy. Společně se vždy domluvíme a cestu určitě
najdeme.
Učitelé s dětmi komunikují mnoha způsoby – třídní skupiny na chatu, na sociálních sítích,
přes skype anebo vysvětlí látku tak, že natočí krátké video a vloží ke zhlédnutí, následně
odpovídají na dotazy žáků k tématu.
Časová náročnost a obsah
Na dané úkoly mají žáci dostatek času – některé úkoly jsou časově omezené, aby došlo
k rozvržení práce. Zásadní část domácí práce je samozřejmě na předmětech český jazyk,
matematika a anglický jazyk – je nutné stále procvičovat. Ostatní předměty nemohou být tak
obsažné, domácí výuka by měla mít nastavený pravidelný režim, nemusí se uskutečňovat
v jednom bloku, ale rozvrhněte práci podle potřeb a možností rodiny. V dalších předmětech se
často jedná o zápis do sešitů, učivo bude dovysvětleno po návratu do školy (může to být až
v příštím školním roce, to se uvidí).
Hodnocení práce
V současné chvíli nemůžeme žáky klasifikovat běžným způsobem. Hodnotit budeme
formativně = hodnocení se zpětnou vazbou. Testy žákům ukazují jejich úspěšnost, co si
z látky zapamatovali, kde je naopak třeba požádat pedagoga o pomoc, pokud se látku nedaří
pochopit. Po návratu zpět do školy se budou vyhodnocovat všechny výsledky a pečlivě
zvažovat podklady pro klasifikaci za toto pololetí.
Závěr – shrnutí
Nepodléhejme panice, ocitli jsme se v situaci, kterou jsme nezažili a kterou rozhodně
společnými silami zvládneme. Pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte nás.
Doporučujeme i pořady České televize pro výuku žáků, které jsou pěkně připravené a
zajímavé i pro dospělé 
Ještě jednou moc děkujeme za vstřícnost, spolupráci a přístup. Nebojte se nás kontaktovat,
kdykoli budete mít tu potřebu. Na všechny se budeme ve škole opravdu upřímně těšit!
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