
Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci, 

vzhledem k tomu, že škola je uzavřena již delší dobu a zatím se stále neví, kdy se do školy 

vrátíme, je potřeba provést kontrolu práce žáků při domácím vzdělávání (jak žáci doma 

pracují a zda se daří plnit zadané úkoly, které jsou pravidelně zadávány na webových 

stránkách školy). 

Z tohoto důvodu vás prosíme o doručení sešitů, pracovních sešitů, listů, … (podle požadavků 

jednotlivých vyučujících - seznam požadovaných materiálů je vložen u každé třídy ve           

4. zadání - 6.4.2020) do školy. 

 Požadované materiály, prosím, odevzdávejte v termínu od středy 8.4. do čtvrtka 

16.4. 2020.  

 Při odevzdání obdržíte složku s kontrolními listy a listy pro samostatnou práci. Na tyto 

listy budete vypracovávat úkoly z 5. zadání – 14.4.2020 a 6. zadání – 20.4.2020. 

 

 Materiály, které odevzdáte, si po kontrole vyzvedávejte, prosím, v týdnu od pondělí 

20.4. do pátku 25.4.2020.  

 Zároveň přineste vyplněné kontrolní listy (úkoly z 5. zadání).  

 Vypracované listy pro samostatnou práci (úkoly z 6. zadání) si prozatím ponechejte 

doma, předložíte je při příští kontrole.  

 

Zazvoňte vždy, prosím, na zvonek „ředitelna“ u vnitřních skleněných dveří, převezmeme si 

materiály a podpisem potvrdíte jejich doručení či převzetí. 

Škola bude otevřena každý pracovní den v době od 8:00 do 12:00 hodin. 

Není nutné, aby se bezpodmínečně dostavovali zákonní zástupci, musí to být pouze dospělá 

osoba (z organizačních důvodů může odevzdat samozřejmě i materiály od více dětí). 

Na pracovní e-mail třídních učitelů svého dítěte zašlete do středy 8.4.2020 sdělení, že jste 

informováni o kontrole práce žáků při domácím vzdělávání. Pokud jste doposud nezaslali 

třídním učitelům krátkou zprávu, která nám poslouží jako zpětná vazba (odpověď na Dopis 

rodičům), připojte ji k tomuto sdělení. V opačném případě vás budeme telefonicky 

kontaktovat. 

 

Pokud se budete chtít na něco doptat, nebudete si s něčím vědět rady nebo vám nebude 

vyhovovat čas odevzdání, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám vše vysvětlíme, poradíme 

nebo dohodneme jiný čas odevzdání či převzetí.  

Jsme vám k dispozici: - telefon: 606 624 119 

     - e-mail: reditel@zszborovice.cz 

Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy www.zszborovice.cz  (úřední deska 

nebo aktuální informace o problematice koronavirus). 

 

Děkujeme vám za spolupráci a vstřícnost, kterou nám pomáháte zvládnout tuto nenadálou 

situaci. 

  

Ve Zborovicích 3.4.2020            Vedení ZŠ Zborovice 
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