Aktuální informace ředitele školy v době uzavření ZŠ a MŠ Borek (č.2. – 19.3. 2020)
Sledování webových stránek denně!!!
•

Připravujeme nové pokyny k provedení zápisu do 1. třídy, a rovněž pokyny pro volbu nové ŠR.
Musíme i v této situaci samozřejmě zajistit a zorganizovat legislativou požadované úkony.

Žádosti „ošetřovné pro děti do 10 let…“
•
•

•

Vydává ředitel školy (nebo vedoucí MŠ) v úřední době (PO, ST a Pá 10,00-12,00) ale je možno
i po tel. dohodě jindy. Možno poslat i emailem s el. podpisem a el. otiskem razítka!
Je dobré předem hlásit, zda budete potřebovat obě části žádosti pro případ, že se jako rodiče
budete v péči střídat. V el. podobě totiž nelze dát ten el. podpis 2x na jeden soubor a hodně
mi usnadní práci, když budu vědět, zda potřebujete obě části nebo jenom jednu!
Nemusíte se obávat mě kontaktovat i mimo úřední hodiny, většinou tu dopoledne jsem
každý den! Email i mob. tel. na mne máte na webu školy.

Webové stránky a výukové materiály pro žáky
•
•
•

•

Od minulého víkendu jsou v provozu webové stránky, které jsou průběžně aktualizovány!
http://www.zsborek.cz/index.php/ukoly-pro-zaky-v-dobe-uzavreni-skoly .
Prosím o jejich pečlivé sledování. Smyslem není za každou cenu vždy vše stihnout, ale být
v obraze a pomoci žáků zorganizovat jejich práci. Není nutné dodržovat hodiny jako ve škole,
ale máte možnost úkoly rozvrhnout žákům do celého týdne, v rámci jednotlivých dnů. Pracují
tak i některé významné alternativní školy, kde žáci plní týdenní plány. Je to velmi vhodné pro
podporu jejich samostatnosti, která ale musí být následována důslednou kontrolou rodičů.
V tomto prostoru již přibyly i náměty pro práci s předškoláky. Ty nejsou míněny jako úkoly
v pravém slova smyslu, ale jako možnosti s dětmi procvičovat to, co budou v 1. třídě při
vstupu potřebovat.

Připravujeme možnost konzultací pro žáky (ev. rodiče) on-line formou – nutné SKYPE!!!
•

•

Vážení rodiče, připravujeme možnost konzultací žáků s učitelkami formou Skype. Jakmile
bude vše připraveno, dáme Vám vědět. Předpokládáme, že např. v PO, ST a PÁ bude možno
v určeném čase využít konzultaci s vyučující tímto komunikačním prostředkem. Žák se bude
moci napojit na paní učitelku a probrat s ní, co je potřeba. Půjde to i v menších skupinkách.
Tato forma ale nemůže nahradit pečlivou samostatnou přípravu žáků na základě zadaných
úkolů, kde je nejdůležitější Vaše důsledná kontrola. Ale může napomoci pochopení u věcí, na
kterých se třeba žáci doma tzv. zasekli.
Technicky je nutné, abyste dětem vytvořili účet v aplikaci Skype – ev. si do PC stáhli program
Skype (bývá většinou součástí OS). Paní učitelky Vám pak sdělí své kontaktní údaje tak, aby se
žáci mohli připojit!
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