
Milé žákyně, milí žáci, 

určitě jste už všichni po dobu, co máme zavřenou školu a nemůžeme se tak pravidelně vídat ve 

vyučování, nejednou navštívili naše školní webové stránky. Potvrdili jste si tak původní 

informaci, kterou jste od nás dostali při poslední návštěvě školy, že tam opravdu najdete úkoly 

k domácímu vzdělávání.  

Víme, že lidé jsou rozdílní, nemají stejné předpoklady k učení, pracují jinak rychle, 

dokážou se soustředit různě dlouhou dobu…. Proto se nám velmi těžko odhaduje množství 

zadávané práce. Z toho důvodu jsme se také se všemi učiteli domluvili, že k zadání připojí pro 

zájemce nabídku odkazů k procvičování již probraného učiva na internetu.  

Úkoly vkládáme na naše webové stránky ve složkách po jednotlivých ročnících. Další 

zadání postupně po týdnu doplňujeme, nová zadání jsou vkládána vždy v pondělí. Domácí 

úkoly jsou pro vás povinné. Nebudete učitelům žádné úkoly posílat zpět ke kontrole ani 

k hodnocení, nebudete doma tisknout žádné pracovní listy ani úkoly. Vypracované úkoly 

odevzdáte až po návratu do školy.  

Chtěli bychom vás ujistit, že učivo, které vám v těchto dnech zadáváme, nepovažujeme 

za probrané. Po návratu do školy se spolu se svými vyučujícími k těmto úkolům vrátíte, 

společně si je zkontrolujete, nové učivo vyučující vysvětlí a doplní. Je velmi důležité, abyste se 

denně věnovali školní práci, aby se vám úkoly nehromadily. Přidělávali byste si tak zbytečné 

starosti a nervy. Nikdo z nás zatím nic přesného neví a doba této mimořádné situace se může 

protáhnout.  

Proto vás prosíme, abyste si tuto dobrou radu vzali k srdci. Je třeba, abyste se snažili 

poradit si s úkoly sami, třeba s chybami a nedostatky. Důležitá je snaha.  

Pokud budete potřebovat něco ohledně učiva zodpovědět nebo vysvětlit, neostýchejte 

se využít pracovní e-maily učitelů, určitě vám rádi pomůžou. Všichni chápeme, že současná 

situace pro vás není vůbec jednoduchá. Pro nás je to také nová zkušenost. 

 

Máme na vás jednu prosbu. Tento týden jsme k dopisu pro vás vložili i dopis pro vaše 

rodiče. Potřebovali bychom od nich něco zodpovědět. Pokud víte, že ho ještě nečetli, budeme 

moc rádi, když jim o něm povíte. 

 

Mějte se pěkně a učte se! 

 

 

 

 

 

       Těšíme se na vás 

        Vedení ZŠ Zborovice 

 

 

Ve Zborovicích 30. 3. 2020      

  

 


