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Online výuka na naší
škole
Tak jsme opět jako na jaře na distanční výuce. Jak
funguje? Věřím, že všechny potřebné informace
jste jako rodiče/ zákonní zástupci našich žáků
obdrželi a že je systém jasný a čitelný i pro vaše
děti.
Učitelé jsou mnohem lépe připraveni a vybaveni
novými notebooky. Zároveň i my se učíme, a to
zejména od sebe navzájem. Každé 2 týdny se
mohou učitelé zúčastnit školení práce v platformě
G-SUITE. Zde se dozvídají novinky a učí se, jak
používat moderní a zejména užitečné prvky, které
mají za cíl učinit distanční výuku atraktivní,
odpovídající dnešní době.
Každopádně jsme se snažili i o zajištění počítačů a
tabletů i pro naše žáky, kteří je doma nemají.
Momentálně jsme zapůjčili 15 repasovaných
notebooků a 19 tabletů. Bohužel jsme takto nebyli
schopni pokrýt požadavky všech žáků a tak máme
v plánu oslovit i vás, tedy komunitu naší školy.
Máte-li doma starší, ale funkční notebook,
případně tablet, dejte prosím vědět svému třídnímu
učiteli.
Věříme, že se nám podaří umožnit online výuku
pro všechny žáky naší školy s vaší laskavou
pomocí.

I přes opatření a distanční výuku se snažíme projekt realizovat a tak jsme zřídili audioknihovnu!
Nahrajte pro nás úryvek čteného textu, z vaší oblíbené dětské knihy a pošlete svému třídnímu
učiteli!

Kalendář na listopad
Na den 16. 11. 2020
ředitelka školy vyhlašuje
ředitelské volno. V průběhu
tohoto dne bude probíhat
školení všech
pedagogických
zaměstnanců školy
„Pedagog mezi paragrafy“.
Třídní schůzky proběhnou
24. 11. 2020 a to online.
Bližší informace vám
poskytnou třídní učitelé.

Ani online výuka nepostrádá humor.

Informace spojené
s návratem do škol budeme
jako vedení školy sledovat.
O obnovení výuky ve škole
a jejím rozsahu vás budeme
co nejdříve informovat.

Naše škola má nové facebookové stránky:
https://www.facebook.com/ZSaMSOstravaOstrcilo
va10
Najdete zde inspiraci k podzimnímu tvoření,
střípky z online výuky a také nejnovější informace
nejen ze školy, ale i našeho obvodu.
V příloze tohoto emailu najdete i Dodatek ke
školnímu řádu, který nastavuje podmínky a
hranice pro distanční vzdělávání naší školy. Tento
dodatek byl schválen školskou radou. Prosím o
přečtení.
Milí rodiče,
vaše zpetná vazba a podněty nás zajímají!
Jsme rádi, pokud aktivně komunikujete s třídními
učiteli a s vedením školy 😊

ODCHOD Z DRUŽINY – JIŽ BRZY POMOCÍ ČIPOVÉHO
SYSTÉMU
VÍME, ŽE SOUČASNÝ SYSTÉM NEBYL
DOSTATEČNÝ A TAK JEJ MĚNÍME! RODIČE ŽÁKŮ
DOCHÁZEJÍCÍCH DO DRUŽINY OBDRŽÍ BRZY

INFORMACE OHLEDNĚ
NOVÉHO ZPŮSOBU
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ.

BELLhop
čipový systém nejen pro školní družinu

