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Minulý týden jsme usilovně pracovali na nastavení komunikace s Vašimi dětmi – našimi žáky.
Hledáme optimální způsoby, jak nejenom zadávat úkoly, ale také žáky dál vyučovat a provázet
je jejich domácím učením. Jde nám o to, abyste i Vy byli informováni, jak Vaše dcera, Váš syn
komunikuje s učiteli, jaké práce z jednotlivých předmětů odevzdává a jak se mu práce daří.

Pro žáky 6. až 9. ročníků jsme se rozhodli používat Microsoft Teams. Je k tomu potřeba, aby se
Vaše dítě na webových stránkách školy přes odkaz Office 365 přihlásilo, otevřelo Teams a
sledovalo pokyny na záložkách jednotlivých předmětů.

Pro žáky 1. až 5. ročníků dále platí, že zadání pro domácí učení najdete na webových
stránkách školy nebo v přímé komunikaci třídního učitele s rodiči prostřednictvím emailu.

Připadá nám důležité zaměřit se na hlavní předměty, což jsou český jazyk a matematika, od 3.
ročníku ještě anglický jazyk. Osobní kontakt nahrazujeme videohovory. Postupně zadáváme
práci i z dalších předmětů.

Zadané práce mají určený termín pro splnění, případně pro odevzdání učiteli. Plnit termíny,
odevzdávat práci včas, je užitečná dovednost pro život. Žáky k tomu ve škole vedeme, učíme
se to celý život. Prosíme Vás, abyste nás v tomto podpořili. Zároveň si uvědomujeme, že každá
rodina v tomto složitém čase řeší důležité otázky a školní práce možná musí jít na chvíli
stranou. Určitě u všech pedagogů naleznete Vy i Vaše děti pochopení.

Chceme Vás ujistit, že máme společné priority. Na prvním místě je ochrana zdraví nás všech.
Na dalším místě je vzdělávání Vašich dětí – našich žáků. Tomu věnujeme každodenní úsilí.

Děkujeme Vám, že s dětmi procvičujete, aby nezapomněly, co se už naučily. Děkujeme Vám,
že jim pomáháte, aby zvládly práci, kterou jsme jim zadali.
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Učitelé ZŠ Hradební
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