Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor
Dražice 57 , PSČ 391 31, IČO 750 00 580
telefon: 391 001 636, e-mail: zs-drazice@volny.cz, vesely@zsdrazice.cz

Dobrý den žáci a žákyně, rodiče a přátelé školy,
zasílám všem instrukce k prvnímu týdnu výuky v domácím prostředí.
Předesílám, že jde o novou situaci pro nás všechny včetně vedení školy a všech
pedagogů.
Ošetřovné
Rodiče si mohou i nadále (po telefonické domluvě 723 422753) vyzvednout u ředitele
školy žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy.
Doporučená organizace dne pro školáky
Dovolujeme si Vám doporučit základní rady, které vycházejí ze zkušeností nás
pedagogů.
Rána rozhodně neprospěte.
Dodržujte režim jako při normální školní docházce včetně přestávek a pauzy na
oběd.
Řiďte se také rozvrhem hodin, stejně tak to budou při zadávání úkolů dělat i vaši
vyučující.
Domácí výuka klade větší nároky na udržení pozornosti, nezvolňujte, nemáme
prázdniny.
Komunikace
Komunikace pedagogů a rodičů bude probíhat hlavně přes e-maily a případně
prostřednictvím mobilních telefonů.
Telefonní číslo ředitele školy (723 422753) je k dispozici všem.
Domácí úkoly
Práce na doma bude zadávána v režimu domácích úkolů. Pedagogy jsem požádal o
to, aby byli vašimi pomocník a průvodci vzděláváním.
Nechceme přetížit rodiny domácími úkoly, uvědomujeme si, jak mnohdy náročná
povolávání vykonáváte, jaké máte starosti se zajištěním chodu domácnosti a jaké
další starosti musíte řešit.
Nicméně oficiální stanovisko MŠMT a KÚ je, že zaslané studijní materiály jsou
plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci musí počítat po návratu
do školy se zpětnou vazbou učitele.
Zadávání domácí přípravy (domácí úkoly) bude probíhat průběžně.
Pokud budete potřebovat radu, individuální pomoc či konzultaci, nebojte se o ni
kolegům říci.
Skvělou aktivitou na dny domácí výuky je čtení čehokoliv, psaní deníku např. i
v cizím jazyce, vycházky do přírody za poznáním a společenské hry v kruhu
rodinném.
Studijní zdroje
Osobně
se
těším
na
vysílání
České
televize
v projektu UčíTelka. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televizev-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje. Každý všední
den od 9:00 hodin startuje vyučování. Učební blok bude trvat třicet minut a bude
určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě
vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné, aby bylo rodičům
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umožněno přizpůsobit podle něj denní program. Výukovou hodinu v kulisách školní
třídy povede vždy jeden učitel, vyučování se zúčastní také tři děti. Na vzdělávací
pásmo navážou od 12:00 do 15:00 hodin další vzdělávací pořady určené pro starší
děti. Česká televize myslí také na starší žáky, kteří se doma připravují na přijímací
zkoušky. Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14:00 hodin, pomůže na programu ČT1
studentům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia.
Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve
čtvrtek matematika.
Škola s nadhledem https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň
základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda,
přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický
jazyk. Kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních
cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd. K
bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli mohou žáci, rodiče i
učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodlouží
do 30. 6. 2020.
Všechny
MIUč+
lze
používat
zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo
přes instalovaný program Media Creator. Bezplatně poskytnou rovněž více než 5
000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskovamatematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé
stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice –
probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova
s učitelským výkladem.
Děkuji všem za pochopení a věřím, že to společně zvládneme. Případně jakéhokoli
problému volejte, nebo mailujte.
Miloš Veselý - ředitel školy

