
Vážení rodiče! 
      Z nám všem známých důvodů jsou školy stále uzavřeny.  Snažíme 

se  minimalizovat dopady dlouhodobého výpadku výuky a umožnit   vašim 

dětem  účastnit se vzdělávání alespoň na dálku. 

     Dali jsme vám tipy na informační zdroje a distanční výuku na internetu, 

kde je široká nabídka zdrojů pro  domácí přípravu; většina je za současné 

situace zdarma.  Jejich užití necháváme na vašem zvážení.  Určitě 

nechceme žáky zahltit. 

     Kromě toho jsou  v oddílu „Žákům“ zadávány úkoly, pracovní listy  

a náměty pro přípravu pro všechny  třídy od učitelů jednotlivých 

předmětů.  Všechny úkoly jsou řazeny chronologicky u příslušného ročníku 

-  v názvu mají třídu, předmět a datum zveřejnění úkolu.  Učitele jsme 

požádali, aby v domácí přípravě preferovali  tvořivý přístup a  logické 

uvažovaní;  novou látku budeme stejně s žáky probírat znovu  

a společně.   

Tato situace je pro nás všechny nová, takže se ji snažíme za chodu 

optimalizovat tak, aby možnost domácí výuky byla přístupná všem.   

Za první týdny jsme narazili na řadu problémů a překážek (domácnosti bez 

přístupu k internetu, nemožnost si úlohy vytisknout, problémy s formáty 

souborů apod.); proto jsme nyní přijali opatření, která by nám mohla tuto 

společnou práci usnadnit: 

 Od pátku 3.dubna můžete v čase od 7:30 do 11:30 navštívit 

školu (vstup hlavním vchodem do nové budovy), kde bude 

zajištěna služba z řad pedagogických pracovníků, která vám 

pomůže s případnými problémy – poskytne materiály či 

pracovní listy pro žáky v papírové podobě, převezme případné 

vyřešené úlohy, poskytne potřebné formuláře (zápis, 

ošetřovné, odklad apod.) a odpoví  na vaše dotazy, případně je 

předá příslušným pracovníkům. 

 Materiály pro žáky na školním webu budeme aktualizovat 1x 

týdně vždy v pondělí na celý týden a nechávat zveřejněné po 

dobu 14 dnů (proto doporučujeme stáhnout si je na svůj PC) 

 Pokud se chcete spojit přímo s vyučujícím konkrétního 

předmětu, využijte jeho služební e-mail ve tvaru: 

prijmeni.jmeno@zshejnice.cz 

A jak zní motto těchto dní: společně to zvládneme. 

Informace  k  nouzovému  stavu  ve  školství 


