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Č.j.: 459/2020/ZS/St 

V Jindřichově dne 25. 3. 2020 

 

Vážení rodiče, 

v těchto dnech jsme postaveni před nelehký úkol společně zvládnout vzdělávání našich dětí 
v domácí péči, ale zároveň zvládnout úkol nejtěžší, ochránit zdraví své a svých blízkých. 
 
Věřím, že po konání pedagogické rady ve středu 25. března jsme přijali opatření a postupy, 
které nám umožní vše společně zvládnout. Chci Vás tímto ubezpečit, že není našim cílem Vás 
a děti zahltit látkou a úkoly. V tomto se budeme řídit pokyny pana ministra, který vyzval 
ředitele škol, aby v tomto vzdělávání přistoupili pedagogové tak, aby zadávaná učební látka 
byla u I. stupně: čtení, psaní, počty (ostatní pracovní listy jsou jen pro zábavnou změnu v učivu) 
a II. stupně: matematika, český jazyk, anglický jazyk. 

Zbývající předměty pro II. stupeň obdrží ve formě, kdy látku děti opíší do školních sešitů  
a z této látky, napíšou v další etapě pretest, který bude zkouškou, jak tuto látku zvládly. Zde 
chci požádat rodiče žáků druhého stupně, aby po převzetí učiva vypracovaly dětem vzdělávací 
harmonogram, kdy provedou kontrolu školních sešitů, že látka je v sešitech napsaná, následně 
k pretestům s dětmi usednou a společně jej vypracují (rodiče jen dohlédnou, aby byl pretest 
zkouškou jejich znalostí). Toto je jen doporučení ze strany školy, neboť uvedené pretesty 
budou po návratu dětí do školy, pro učitele směrodatné k ověření znalosti dětí. 

Rodiče a žáci II. stupně obdrží látku v Bakaláři. Přílohou zadaného učiva bude také list ověření 
zvládání učiva, který rodiče vyplní a předají vyučujícímu vždy následné pondělí do 18.00 hodin. 
Učitelé vždy vyhodnotí a zašlou paní ředitelce, která zadávání učiva a jeho zvládání monitoruje. 

Rodiče žáků prvního stupně budou postupovat dle pokynů třídních učitelek. Látku s pokyny 
třídní učitelky rodiče obdrží na stránkách třídy vždy v pondělí nového vzdělávacího týdně 
a žádám, aby následné pondělí předali rodiče zpětnou vazbu paní učitelce, o tom, jak dítě 
danou látku zvládá, či zvládlo. Přílohou zadaného učiva bude také list ověření zvládání učiva, 
který rodiče vyplní a předají vyučujícímu vždy následné pondělí do 18.00 hodin. Učitelé vždy 
vyhodnotí a zašlou paní ředitelce, která zadávání učiva a jeho zvládání monitoruje. 

 
Všem Vám přeji hodně sil, trpělivosti a pochopení. Věřím, že společně vše zvládneme. 
 
Mgr. Zlata Steuerová MBA 
ředitelka školy 

http://www.zsjindrichov.cz/

