
 Základní informace pro rodiče 

V době celoplošné karantény (do 24. 3. 2020) budou pedagogičtí pracovníci pracovat z domova 

s možností individuálního vstupu na pracoviště. 

Přístup do obou budov školy je zákonným zástupcům a žákům zakázán. 

Pro komunikaci s rodiči i žáky učitelé mohou využít: 

 Bakaláře (Pokud stále nemáte přístupy rodičů i žáků, obraťte se prostřednictvím mailu na paní 

učitelku Kateřinu Kvapilovou kvapilova@zs5kveten.cz) 

 Elektronická pošta (email – rodiče) – učitelé navážou emailový či telefonický kontakt s rodiči 

všech žáků a informují je o způsobu předávání domácí práce – stačí jednou, pak způsob 

práce dodržujte 

 Výuka online (3. až 9.tř., na 2.st. i možnost odevzdávání úkolů). 

 Trello  - pro třídy Montessori 

 

Učivo se bude předávat elektronicky v tomto režimu: 

1.stupeň 

 pondělí: zasíláme PRV (1. – 3. ročník), VL, PŘÍ (4. – 5. ročník) 

 úterý a čtvrtek: zasíláme M, ČJ 

 středa: zasíláme AJ, INF 

2.stupeň 

 pondělí: PŘ, D, Z,  

 úterý a čtvrtek: ČJ, M  

 středa: CIZÍ JAZYKY, INF  

 pátek: OV, CH, F  

 pokud je to možné, prosíme žáky či rodiče, aby posílali učitelům daných předmětů 

zpracované práce elektronicky pro poskytnutí zpětné vazby 

 každý pedagog reaguje na emaily od dětí i rodičů ve všedních dnech od 8:00 do 16:00 hod 

Další tipy a rady 

 Začněme v klidu! Je to pro učitele i rodiče úplně nová situace a zkušenost. 
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 Nechtějme vše vyřešit hned první den! Máme teď více času. V případě nějakého nezdaru napište 

učitelům a domluvte se spolu. 

 Nelze-li předat učivo elektronicky, učitelé použijí telefonický kontakt a domluví se s rodiči  

na zpracování učiva. 

 Všichni učitelé budou posílat úkoly k procvičení již probraného učiva, rodiče se tedy nemusí 

obávat, že by se museli s dětmi něco nového učit a zastupovat tak učitele. 

 Rozvrhněte si společně s dětmi učivo, aby se vám všem pracovalo v klidu a pohodě. Pokud by si 

dítě (a ani vy) nevědělo s něčím rady, neostýchejte se a klidně napište konkrétnímu učiteli.  

Nic nelamte přes koleno. 

 Přejeme všem rodinnou pohodu a hlavně hodně zdraví. Snad bude brzy lépe.  

 

 


