
Vážení rodiče, 

vzhledem k nastalé výjimečné situaci, která je pro všechny rodiny náročná organizačně, logisticky, psychicky, 
domácí vzdělávací práci pro žáky se budeme snažit volit kratší, obtížnost úkolů chystáme s ohledem na situaci, 
i na různé schopnosti dětí a technické možnosti domácností. Zaměříme se na hlavní předměty (český jazyk, 
matematika, čtení, ostatní předměty budou zastoupeny v menší míře). Hlavní úkoly budeme zadávat po týdnu 
(v pondělí), ostatní předměty podle potřeby (1-2 týdny), nebo jinak – dozvíte se od třídních učitelů.

Uvědomujeme si, že zažíváme psychicky náročnou situaci, proto nechceme zvyšovat napětí v rodinách 
stresem s těžkými úkoly a obavou ze známek a hodnocení. Vzhledem k výše uvedenému budeme hodnotit 
průběžně, slovně, aby děti získaly zpětnou vazbu odvedených úkolů a zároveň neztratily motivaci k další 
práci. 

Vypracované domácí úkoly: 

1.stupeň - odevzdávejte po dohodě s třídním učitelem, elektronicky, či v papírově podobě vhoďte do schránky 
v zadním vstupu školy.

2.stupeň – posílejte elektronicky přímo učiteli daného předmětu, nebo na papíře celou složku (Čj, M, Aj,..) 
vhodit do schránky v zadním vstupu školy. 

S žáky na 2. stupni se snažíme být neustále v kontaktu (messenger, email), nabízíme dětem soukromý 
telefonní kontakt na učitele (naleznete v žákovských knížkách), aby s námi byli v kontaktu nejen kvůli učení, 
ale i když si budou chtít „jen popovídat“. Doba vyhrazená pro telefonní spojení a messenger pro děti a jejich 
zákonné zástupce bude denně 9-11 hod. (další čas po dohodě s učitelem). 

Nezapomínáme také na to, že děti jsou součástí rodiny a měly by Vám pomáhat s domácností (vaření, praní, 
uklízení, práce kolem domu…). 

Prosíme, komunikujte s námi, na cokoliv se potřebujete zeptat, ujasnit si, napište, zavolejte.

Budeme rodičům i žákům k dispozici, ale prosíme, buďte trpěliví, učitelé mají také svoje rodiny, děti, rodiče, 
o které se musí postarat. 

Děkujeme za spolupráci.

Přejeme Vám všem hodně zdraví a optimismu  
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