
Vážení rodiče,

jelikož nás vláda ČR zase jednou odstavila „mimo provoz“, jsme nuceni od příštího týdne opět
zahájit distanční výuku ve všech ročnících.
Systém, který jsme zavedli při distanční výuce v listopadu 2020 a který jsme provozovali v lednu a
v únoru při distanční výuce 4. a 5. ročníku, se nám plně osvědčil a byl velmi kladně hodnocen i
Českou školní inspekcí, která nás (jak možná někteří víte) navštívila ve dnech 9. a 10. února 2021.
Inspektorky  sledovaly  jak  prezenční,  tak  i  distanční  výuku  a  dospěly  k  závěru,  že  celková
organizace by mohla být příkladem ostatním školám a že ji budou při dalších inspekcích školám
doporučovat.
Proto nemáme důvod systém měnit, nicméně jsme se na základě vašich požadavků rozhodli mírně
upravit  časový rozvrh online vyučování,  týká se především výuky AJ v 5.  ročníku a některých
malých úprav vysílacích časů.

Jak to tedy bude probíhat:

pondělí tzv. „opravovací“ den, žáci ráno přinesou veškeré úkoly (sešity, pracovní sešity, 
pracovní listy a další věci podle domluvy s vyučujícími) za uplynulý týden do školní 
šatny, učitelé během dopoledne opraví a žáci si po 12:00 opět přijdou pro opravené 
úkoly. Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je v další příloze.

úterý – pátek tzv. „vysílací“ dny, ve kterých bude probíhat vlastní online výuka podle rozvrhu,  
který najdete ve stejné příloze. 

A teď to nejdůležitější – jak to bude v pondělí 1.3.2021...

Žáci  1.  ročníku tentokrát  chodit  vůbec  nemusí,  všechny sešity  a  pracovní  sešity  mají  u  sebe,
počkají si až na úterní online vyučování.
Žáci 2. a 3. ročníku přijdou mezi 8:15 – 8:30, paní učitelka jim dá potřebné věci a můžou odejít.
Žáci 4. a 5. ročníku přijdou odevzdat úkoly tak, jak jsou zvyklí – mezi 7:45 až 8:15, pro opravené
úkoly pak mezi 12:00 až 12:30.

Distanční výuka, která je od léta loňského roku uzákoněna a tudíž povinná, klade velké organizační
nároky na všechny účastníky. Přesto věřím, že se nám za vzájemné spolupráce a tolerance podaří
dosáhnout toho, čeho se dosáhnout má, tzn. aby děti v mezích možností uměly a znaly to, co umět a
znát mají.
Žádný člověk nemá neomezené možnosti, ani vy jako rodiče, ani my jako učitelé a už vůbec ne vaše
děti.  Pokud budeme tohle vnímat a vzájemně v mezích možností spolupracovat, věřím tomu, že
výsledky se dostaví. My pro to uděláme maximum, zkuste to taky.

Děkuji za pochopení!

Mgr. Miroslav Merta
 ředitel školy


