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OSTRČILKA NEWS 

PROVOZ NAŠÍ MŠ A ZŠ OSTRČILOVA – NOVINKY –  

DISTANČNÍ VÝUKA 

 

Nové schodiště v MŠ 

Novinky z MŠ 

Provoz mateřských škol není nijak omezen. Nicméně 

bych chtěla poděkovat rodičům našich dětí, kteří situaci 

chápou a zejména v případech, kdy mají doma děti ze ZŠ 

si nechávají doma i sourozence ze školky. Jste 

ohleduplní a do školky opravdu neposíláte nemocné děti.  

Jako rodiče nám tím pomáháte udržovat pohodu a chod 

školky bez větších problémů. I v této době navíc fungují 

kroužky. 

Bohužel, akce, kde by se sešlo více lidí jako jsou 

Martinské lucerny, musely být prozatím zrušeny.  

Díky zřizovateli MOAP, kterému tímto děkujeme, jsme 

mohli zrealizovat v době podzimních prázdnin opravu 

našeho schodiště.  

Naše školka žije! Mnohem více fotek a informací o 

všech akcích naleznete zde. 

 

 

 

Kroužek keramiky v MŠ 

 

Pravidla pro žáky v rámci distanční výuky 

Distanční výuka – jedeme dál… 

Tak už finišujeme 4. online týden. Jsem 

velmi ráda, že přechod na distanční výuku se 

nám na podzim podařil ze dne na den.  

Na včerejší pedagogické radě, na které jsme 

se sešli online v počtu 54 pedagogů, jsme 

hodnotili její dosavadní průběh. Vedení školy 

zajímalo, jak probíhá výuka, kolik žáků se jí 

účastní, a také zpětná vazba žáků a vás – 

zákonných zástupců.  

Jsme rádi, že učitelé řeší problémy 

v hodinách, zajistili těm, kteří to potřebují 

techniku a momentálně rozdáváme sim karty 

s daty od společnosti T-mobile těm, kteří 

nemají možnost online připojení.  

Snažíme se stále vyhodnocovat námi 

nastavený systém distanční výuky. Musíme 

se při tom řídit zejména doporučeními 

MŠMT zde , ČŠI zde. Některá doporučení 

jsou v rozporu s tím, co si přejí rodiče.  

Na prvním stupni jsme se snažili – a stále 

snažíme doplnit aktivity do distanční výuky, 

které podpoří kreativitu, zpívání, pohyb a 

chuť se pídit po informacích. Zapojují se 

tedy i naše vychovatelky a učitelé 

výchovných předmětů. 

Funguje tak úžasně například večerní čtení 

s rodiči, tancování s Ms. Lesley-Anne či si 

děti mohou pomocí instrukcí vytvořit skřítka 

nebo namalovat obrázek. 

Na druhém stupni je hledání a optimalizace 

pro nás výzvou. 

Na základě dotazníkového šetření, které 

jsme za vedení vytvořili pro naše učitele 

se tedy rozvrhy na druhém stupni 

upraví. Novinkou tak budou povinné 

hodiny – meety a hodiny konzultací, 

které si pro vybrané, či na základě 

dobrovolnosti nachystají příslušní 

vyučující. S podrobnostmi vás seznámí 

za každou třídu vaši třídní učitelé. 

Výuka distanční není jen o online 

hodinách, ale také o projektové práci 

doma, schopnosti samostatně a 

zodpovědně vypracovat zadané úkoly a 

hlavně o osobním přístupu každého 

žáka. Motivace je klíč k úspěchu a naši 

učitelé druhého stupně stále přichází s 

novými nápady. 

S tím také souvisí i vyhlášené ředitelské 

volno na 16. 11. Změnili jsme náplň 

školení pro naše pedagogy, kdy právní 

rámec školení přesouváme na jaro a 

prioritizujeme “Motivaci a komunikaci 

v rámci distančního vzdělávání”. 

   

Pevně věřím, že vám zákonným 

zástupcům co nejdříve předáme i 

informace, jak to bude s hodnocením za 

toto pololetí a zejména přijímacími 

zkouškami na střední školy.  

Děkujeme za vaši podporu a spolupráci,  

nebereme ji jako samozřejmost! 

 

PSYCHOHYGIENA – TŘÍDNICKÉ HODINY 
 

Naše paní psycholožka Lucie Svobodová chystá pro 

jednotlivé třídy hodiny zaměřené na psychohygienu dětí. 

Tyto hodiny probíhají v rámci třídnických hodin. 

Pro děti si připravuje smysluplnou hodinu plnou aktivit, 

kdy jim poradí, jak s unavenýma očima, jak se odreagovat. 

poskytne jim cenné rady a hlavně jak se vyrovnat s tím, co je 

štve … 

 

https://www.zsostrcilova.cz/cs/materska-skola/fotogalerie
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1
https://www.csicr.cz/
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 NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY Etiketa a pravidla 

chování v online 

prostředí 
To je výzva! 

Čím déle se učí online, tím více si uvědomujeme, 

jak důležité je mít jasná pravidla.  

Kamery jsou tedy momentálně téma číslo 1. Je 

dobré je mít zapnuté? Někteří tvrdí, že ano, 

nestane se tedy to, že žák se například přihlásí do 

výuky a jde si znovu lehnout do své postele. 

Kamery umožní kontakt – můžeme tak sledovat i 

jako učitelé, jestli žáci nejsou unaveni, a není 

třeba změnit aktivitu. Navíc i díky kamerám 

dochází k situacím, kdy si můžeme užít 

spontánně legraci. Humor je stále jeden 

z nejdůležitějších prvků komunikace a to právě 

v tomto období. 

Učitelé tedy budou apelovat na pozdrav, vypnuté 

mikrofony, zapnuté kamery (pokud to sítě 

umožní) a respekt jeden k druhému. 

Třídní schůzky  

24. 11. 2020 
Třídní učitelé vás budou informovat o podobě 

třídních schůzek ve vašich třídách ve svém 

emailu.  

Děti rodičů IZS na 

naší škole 
Budova naší školy není prázdná. Jsme v Ostravě 

jednou ze tří škol, kam mohou docházet děti 

rodičů tzv. krizové infrastruktury, tedy děti 

lékařů, policistů, hasičů, zaměstnanců 

v sociálních službách apod. Starají se o ně učitelé 

výchovných předmětů, ale také i naše 

vychovatelky.  
Dle pravidelného denního režimu nepřichází ani 

o online výuku ze své kmenové školy a 

odpoledne tráví hraním v prostorech naší 

družiny. 

Učící se škola 
 

Milí kolegové, žáci, rodiče a přátelé školy,  

 

Děkujeme vám všem za podporu a spolupráci 

v tomto, pro nás nelehkém, období.  

Dovoluji si poděkovat zejména všem našim 

zaměstnancům, neb jen díky nim se stále 

zlepšujeme a flexibilně překonáváme nejrůznější 

problémy. 

Počet webinářů, setkání předmětových komisí, 

metodických sdružení je nemalý.  

Věřte, že dlouho se náš vzdělávací systém tak 

neměnil, nehledal alternativní cesty a nenutil nás 

k tak intenzivní, týmové spolupráci jako je tomu 

nyní.  

Přeji vám všem pevné zdraví a těším se velice na 

osobní setkání s vámi. 

 

Lenka Lednická 

ředitelka 

Pracujeme na nových webových stránkách, 

které budou splňovat nároky zobrazení na PC, 

telefony s různými operačními systémy, ale také 

budou splňovat povinné náležitosti dle zákona. 

Velkým plusem budou prostory pro jednotlivé 

třídy, a to jak u MŠ tak u ZŠ. Zde budou moci 

třídní učitelé vkládat aktuality ze svých hodin. 

včetně fotek. Zde bude dostupný i rozvrh pro 

třídy. 

Spuštění bude do konce listopadu, v následném 

měsíci budete i vy rodiče vyzváni ke zpětné 

vazbě. Budeme rádi, za vaše postřehy k novým 

stránkám, jestli pro vás budou přehledné a 

zejména, zda-li tam najdete informace, které 

potřebujete. 

 

 

 

Součástí nových webových stránek bude i 

Google kalendář, díky kterému získáte rychlý 

přehled, co se děje nejen ve vaší třídě, ale i 

škole. 

 

 

Návrhy/ náhledy pro třídu a kontakty 

 

 

 

 

 

  

 


