Základní škola Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace,
Mařádkova 518/15, 746 01 Opava

V Opavě, 26. 10. 2020
Vážení rodiče,
s ohledem na vývoj vládních rozhodnutí, která v současné době nedokážeme předvídat, Vám zasílám obecné
informace pro distanční vzdělávání. Od středy 14. 10. 2020 je celá škola převedena do režimu distanční
výuky, v týdnu od 26. do 30. 10. mají děti podzimní prázdniny. V případě, že provoz škol nebude od 2. 11.
obnoven, platí pro všechny žáky a zákonné zástupce následující pravidla:
1. Online hodiny budou realizovány podle upraveného rozvrhu v prostředí Microsoft 365.
2. Rozvrh je nyní nastaven tak, aby nedošlo k nadměrnému zatížení žáků při práci s PC. Realizujeme
kombinovanou výuku tzn. TEAMS výuka online a zadávání instrukcí pro samostatnou práci.
Chceme, aby si i sami žáci dokázali organizovat a plánovat svůj pracovní a volný čas.
Důraz je kladen především na hlavní předměty – český jazyk, matematiku, angličtinu, konverzaci,
přírodní vědy. Výchovné předměty (Hv, Vv, Pv apod.) se do výuky zařadí po prvním „pilotním“
týdnu.
3. Zvláště u nižších ročníků a tříd s vysokým počtem žáků jsme nastavili dělení tříd na skupiny.
Chceme tím učení zefektivnit a aktivně žáky do výuky online zapojit.
4. Účast na online hodinách je pro žáky povinná, zaznamenává se do třídní knihy obdobně jako absence
v prezenční formě.
5. Pokud se Vaše dítě nemůže online hodiny zúčastnit, máte povinnost jeho nepřítomnost omluvit
v souladu se školním řádem. Omluvu pošlete emailem, případně telefonicky třídnímu učiteli, po
návratu do školy předloží žák omluvenku v žákovské knížce.
6. Informace nadále budete dostávat také formou týdenních plánů. Chápeme je jako možnost
informovat Vás o průběhu výuky poté, co se děti opět vrátí do školy. Využití pak vidíme pro
samostatnou práci v případě onemocnění, domácí přípravy, příprav na testy, prověrky apod.
7. Zadávání úkolů, zasílání týdenních plánů, předávání materiálů, odevzdávání splněných úkolů žáky,
zpětná vazba a hodnocení zadaných prací apod. se bude odehrávat přes Microsoft 365. Vždy budeme
přihlížet k věku dětí a jejich technickým možnostem.
8. V případě individuálních požadavků se neváhejte obrátit na třídního učitele nebo vyučujícího
konkrétního předmětu, a to prostřednictvím emailové pošty (adresy jsou ve formátu
jmeno.prijmeni@zsmaradkova.cz) nebo telefonicky.
9. Konzultační hodiny se uskuteční v týdnu od 16. do 20. 11. dle rozpisu online formou.
Vy, my i žáci máme opět před sebou složité období. Pevně věřím, že zavedení online výuky přinese
zefektivnění učení dětí, odstraní alespoň v malé míře sociální izolaci, pomůže u dětí rozvíjet informační
gramotnost, ale také samostatnost a zodpovědnost za své učení.
Monika Kamradková
ředitelka školy

