
Vážení rodiče, 

rádi bychom vás alespoň trochu podpořili v tomto pro všechny nelehkém období. Víme, že 

současná situace v rodině a v práci je pro mnohé z vás velmi náročná a velmi si vážíme vaší 

pomoci a podpory, kterou poskytujete svým dětem při plnění úkolů při domácím vzdělávání. 

Někteří z rodičů jsou doma a na společnou práci s dětmi čas mají, jiní jsou pracovně vytížení 

v zaměstnání, a ještě jim přibyly další starosti a na školní přípravu s dětmi jim zbývá jen velmi 

málo času. Někteří rodiče jsou rádi, že učitelé připravují každý týden žákům úkoly k domácímu 

vzdělávání, jiným se to možná zdá zbytečně mnoho povinností, jiní zase mají pocit, že jsou děti 

nevytížené. 

Děti jsou rozdílné, nemají stejné předpoklady k učení, pracují jinak rychle, dokážou se 

se soustředit různě dlouhou dobu…. Proto se 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. Nová 

zadání jsou vkládána vždy v pondělí. Domácí úkoly jsou pro všechny žáky povinné. Žáci 

nebudou učitelům žádné úkoly posílat zpět ke kontrole ani k hodnocení, nebudou doma tisknout 

žádné pracovní listy ani úkoly. Vypracované úkoly budou odevzdávat až po návratu do školy.  

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

nepovažujeme za probrané. Po návratu do školy se žáci spolu se svými vyučujícími k těmto 

úkolům vrátí, společně si je zkontrolují, nové učivo vyučující vysvětlí a doplní. Tuto 

odpovědnost v žádném případě nechceme přenášet na vás. Na druhé straně je však potřeba, aby 

se děti denně věnovaly školní práci, protože je to jeden ze smysluplných způsobů trávení času, 

a navíc se může doba této mimořádné situace protáhnout. Proto vás prosíme, abyste přenesli co 

největší díl zodpovědnosti na své děti. Je třeba, aby si děti s úkoly poradily samy, nejlépe bez 

vaší pomoci, třeba s chybami a nedostatky. Důležité je, aby se snažily. Určitě je pochvala, třeba 

jen za tuto snahu, od vás potěší.  

V případě dotazů nebo konzultací ohledně učiva se neostýchejte využít pracovní e-maily 

učitelů.  

Rádi bychom také věděli, jak se vaše děti s úkoly potýkají, abychom mohli, co nejvíce 

všem vyjít vstříc a pomohli jim řešit případné potíže s učivem. Také bychom potřebovali 

potvrdit, že o všech důležitých informacích víte, a víte také, kde je hledat.  

Proto vás všechny prosíme, abyste třídním učitelům během tohoto týdne napsali na 

jejich pracovní e-maily krátkou zprávu, která nám poslouží jako zpětná vazba (stačí i pár slov 

nebo vět). Je pro nás a další postup naší práce velmi důležitá. 

 

Pokud budete mít nějaký dotaz nebo budete něco potřebovat, jsme vám k dispozici: 

 Telefon: 606 624 119 

 E-mail: reditel@zszborovice.cz nebo info@zszborovice.cz 

 

Děkujeme vám, že svou spoluprací, kontrolou a podporou pomáháte zvládnout tuto nenadálou 

situaci. 

  

 

Ve Zborovicích 30. 3. 2020      Vedení ZŠ Zborovice 


