Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádným opatřením vlády ČR věnujte, prosím, pozornost
následujícím informacím. Toto mimořádné opatření neznamená přerušení výuky na
školách. Pouze se změnila její forma na distanční – zejména prostřednictvím
elektronické komunikace vyučujících s žáky popř. rodiči.
Je to pro nás všechny něco nového a zejména v nižších ročnících je tato forma
náročnější a vyžaduje zapojení i Vás, rodičů.
Vzhledem k tomu, že podle nejnovějších informací toto opatření potrvá delší dobu,
tak se snažíme najít co nejoptimálnější podobu této výuky. Zejména způsob, jak
žákům i vám rodičům zajistit kontakt s vyučujícími a zpětnou vazbu k vypracovaným
úkolům.
Od 30. března jsme se proto rozhodli přejít na výuku prostřednictvím tzv. virtuální
UČEBNY, ve kterých učitelé pro žáky založí výukové kurzy.
Žáci druhého stupně se do kurzů zapíší pomocí školních e-mailů, které všichni znají,
neboť je využívají při výuce informatiky. Dále již budou postupovat podle návodu
jednotlivých vyučujících.
Pro žáky (nebo spíše rodiče žáků) prvního stupně zpracujeme návod, jak postupovat
při aktivaci e-mailu a přihlášení do virtuální učebny. Rodiče budou následně v období
od 30. 3. do 2. 4. 2020 telefonicky kontaktováni třídním učitelem, který jim sdělí
přihlašovací údaje k e-mailu a bude jim nápomocen při případných potížích.
My jako škola se budeme snažit žáky nepřetěžovat. Učivo zadáváme pouze
z hlavních předmětů. Soustředíme se zejména na český jazyk, matematiku, anglický
jazyk. Naukové předměty budou realizovány spíše formou tematických úkolů
s delším časovým horizontem. Vyučující se pokouší zadávat takovou práci, aby ji
žáci zvládali sami. Půjde zejména o procvičování, nové učivo bude zadáváno jen
v případě, že bude v učebních materiálech snadno pochopitelné a dobře zpracované.
Učitelé budou žákům spíše poradci a průvodci učením. Pokud bude žák
spolupracovat a zadané úkoly plnit, nebude docházet k přísnému hodnocení. Žáci si
nesprávně zpracované úkoly budou vždy moci opravit, budeme se soustředit
zejména na práci s chybou. Jde hlavně o to, abychom děti udrželi v režimu učení a
vzdělávání se.
Od Vás rodičů potřebujeme zejména to, abyste vytvořili svým dětem podmínky
k učení. Těm menším či méně samostatným také bude třeba pomoci s rozvržením
učiva a v případě potíží pomoci zkontaktovat se s vyučujícím.
Na našich webových stránkách budete mít také k dispozici i přehled možných
výukových materiálů, vzdělávacích pořadů, online kurzů či učebnic, které budeme
postupně aktualizovat a které můžete využít jako doplněk vzdělávání svého dítěte.
S vyučujícími se můžete zkontaktovat pomocí e-mailů – jsou uvedené na webových
stránkách. Od čtvrtého ročníku i prostřednictvím Bakalářů. Odevzdané úkoly je
možné konzultovat přímo prostřednictvím virtuální UČEBNY.
V případě dotazů je Vám k dispozici i vedení školy a školní speciální pedagožka –
kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách.
Pevně věřím, že společnými silami se nám podaří celou situaci zvládnout.
Děkuji za spolupráci.
Mgr. Renata Sochorová, ředitelka školy

