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Vážení rodiče, milí žáci,
máme za sebou první zkušenosti od doby, kdy jsou uzavřeny základní školy a my
společně s Vámi pracujeme v úplně novém režimu a způsobu vzdělávání našich dětí. Domácí
vzdělávání nabízí zcela jiné možnosti, vyžaduje však také jiné nároky. Naším cílem není
v žádném případě přenést zodpovědnost za předané vědomosti na Vás rodiče, ale zároveň
chceme nastavit systém respektující aktuální dění a situaci. Zadávanými úkoly a následnou
jejich kontrolou chceme pomoci udržet a prohloubit získané vědomosti a také v některých
případech pomoci nastavit v rodinách pravidelný denní režim. Pravidelnost, kontrola
a kontakt s učiteli i spolužáky může mnohým pomoci vyrovnat se s mimořádnou situací
kolem nás.
V žádném případě nechceme přetížit rodiny domácími úkoly, moc dobře si
uvědomujeme, jak mnohdy náročná povolávání vykonáváte, jaké máte starosti se zajištěním
chodu domácnosti a jaké další starosti musíte určitě řešit. Především bych Vás chtěl uklidnit a
ujistit, že není žádný důvod k panice, co se vzdělávacího procesu Vašich dětí týká. Určitý čas
„bez školní docházky“ ještě nikoho nepohřbil v jeho dalším vývoji. Nakonec se možná
prokáže, nakolik jsou děti schopné samostudia, samostatné práce, plánování, řešení a vlastní
orientace v problému. Věřte, že učitelé jsou profesionály a případný skluz v učební látce s
žáky doženou během následujících měsíců. Na druhou stranu si však musíme uvědomit, že
toto nejsou žádné „korona-prázdniny“, jde pouze o dočasné uzavření školy, jako budovy.
S tím souvisí především to, že je potřeba nastavit určitý režim a organizaci dne pro
Vašeho školáka. Zde si Vám dovolíme předložit pár rad a doporučení, které vycházejí
z našich pedagogických zkušeností.
-

rána rozhodně neprospěte „ranní ptáče, dál doskáče“

-

dodržujte režim dne, jako při normální školní docházce, včetně přestávek a pauzy na
oběd

-

pokuste se při učení řídit denním rozvrhem, stejně to tak budou dělat i vaši vyučující

-

u malých dětí kratší úseky práce se střídáním činností, u větších dětí věnovat každému
vyučovanému předmětu cca 20 minut

-

zařazujte do vzdělávání i zábavné prvky a zájmové aktivity (tělesná cvičení, básničky….)
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-

věnujte se domácím pracím, do nichž je děti potřeba aktivně zapojit, popřípadě
kreativním činnostem, sportu, čtení knih, pobytu na zahradě, deskovým a společenským
hrám

-

střídejte zadané aktivity „část výuky dítě pracuje s textem, vyplňuje pracovní sešit, nebo
pracovní list, pak sleduje a procvičuje doporučené videomateriály

-

preferujte tzv. činnostní učení (hlavně u nižších ročníků), které vychází z řízeného
objevování dítětem samotným (vždy a všude počítejte věci kolem sebe, vše pojmenovat
kolem sebe, hry s číslicemi a písmenky, slovní fotbal, vytvořit věty na jednotlivá slova,
namalovat příběh, vymýšlet hádanky, děti si můžou hrát na učitele a učit Vás, nebo svého
plyšáka)

-

učte děti větší samostatnosti a odpovědnosti za svůj úkol (vyšší ročníky), nechte je
pracovat sami, ale následně společně s nimi úkol zkontrolujte (nezapomínejte na
pochvalu a motivaci !!!)

-

výhodná je i spolupráce mezi rodiči, a to i vzájemně mezi sebou v rámci komunity, tedy
dohodnout si např. společné učení, sdílení materiálů, předávání zkušeností, vzájemná
motivace

-

rozhodně není nutné, aby děti u učení trávily více času, než který tráví obvykle ve škole
My učitelé toto období využíváme k přípravě dalších materiálů a předávání informací.

Budeme se společně snažit nastavit režim domácích úkolů pro Vaše děti v takové formě, aby
byly kratší, kreativní, inspirativní, zajímavé a motivační. Učitelé v současné době pracují na
doporučení Bezpečnostní rady vlády z domova. Jsou však svým žákům a jejich rodičům plně
k dispozici.
Já osobně se těším na obrázky, výtvory, nebo fotografie, z Vašeho domácího
vzdělávání, které mi můžete posílat na můj email a já je velmi rád zveřejním na webových
stránkách školy.
Děkuji za pozornost a pevně věřím, že to společně zvládneme.

email: vesely@zsdrazice.cz
tel.: 723 422753

Mgr. Miloš Veselý – ředitel školy

