
Vážení rodiče, prarodiče a všichni ostatní,  

kteří máte velkou zásluhu na tom, že domácí vzdělávání žáků, kteří se nemohou osobně účastnit 

výuky, na naší škole funguje. 

Velmi si vážíme rodičů, prarodičů i starších sourozenců nejen malých dětí na prvním 

stupni, ale i těch se staršími samostatnějšími dětmi. Zejména malým školákům denně věnujete 

velkou část svého času, abyste společně procvičovali a opakovali učivo. Víme, že mnozí 

bojujete nejen s angličtinou, kterou jste se v mládí neučili. A není vůbec jednoduché vzpomínat 

na učivo, které jsme nepotřebovali několik - možná i desítek - let. Není jednoduché ani každý 

den přimět svoje děti, ať menší nebo ty odrostlejší, k soustavné práci. Cítíme s vámi a velmi si 

vašeho úsilí ceníme. 

Děkujeme všem, kteří jste nám odepsali na Dopis rodičům, a my se tak mohli dovědět, 

vaše názory a pocity, o které jste se s námi podělili. Na základě této, pro nás velmi důležité 

zpětné vazby, budeme zatím i v souladu s doporučením ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy nadále postupovat podobně jako dosud. Dodržíme tak rovný přístup ke všem 

žákům, což je pro nás stěžejní. Nechceme vyčleňovat sociálně slabší, víme, že některé rodiny 

mají v současné době i omezené příjmy. Ne všichni mají doma odpovídající technické vybavení 

a podmínky pro domácí vzdělávání žáků formou online výuky a my, jako škola bychom také 

nebyli schopni všem zajistit stejné podmínky pro vzdělávání. 

Úkoly i nadále budeme vkládat na naše webové stránky ve složkách po jednotlivých 

ročnících. (Nová zadání budou vkládána vždy v pondělí.) Domácí úkoly jsou pro všechny žáky 

povinné. Žáci nebudou učitelům žádné úkoly průběžně posílat zpět ke kontrole ani k hodnocení, 

nebudou doma tisknout žádné pracovní listy ani úkoly. Vypracované úkoly budou žáci 

odevzdávat při další kontrole nebo až po návratu do školy. Nám orientačně poslouží k 

hodnocení. Pokud se budete chtít na něco doptat, nebudete si vědět rady s učivem nebo budete 

něco potřebovat, neváhejte kontaktovat učitele nebo vedení školy. Rádi vám vše vysvětlíme, 

poradíme.  

Pro 2. stupeň jsme sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání: 

 Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro žáky vyučující chystají, budou pěkně 

esteticky zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, 

popřípadě příklady, obrázky (nebudou vkládat do sešitu e-mailové adresy 

vyučujících, kontakty na školu nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny 

vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

 Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím 

školním roce s nimi budou žáci pracovat a využívat je při vysvětlování, 

doplňování a prohlubování daného učiva. Proto je potřeba, aby zápisy byly 

pečlivě zpracované.  

3. Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené 

3 kontrolní otázky, na které žáci odpovědi napíší čitelně rukou do sešitu v závěru 

každého zápisu. 

 



V minulých dnech jsme zkontrolovali úkoly, které vaše děti doma vypracovávaly. Děti 

tráví doma už dlouhou dobu, tomu odpovídá i množství úkolů. Proto jsme kontrolovali, zda 

žáci zadané úkoly vypracovávali. Vybraná cvičení a příklady vyučující opravili, případně 

ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou nebo razítkem.  

Ujišťujeme vás, že k úkolům, které slouží k procvičování a opakování dříve probraného 

učiva, se žáci spolu se svými vyučujícími vrátí, společně si je projdou, učivo vyučující případně 

znovu vysvětlí a doplní. Nové učivo, které v těchto dnech žákům zadáváme, bude dovysvětleno 

a doplněno. Učivo žáci určitě „doženou“, i kdyby to mělo být třeba až na začátku následujícího 

školního roku. (Učivo ve Školním vzdělávacím programu je rozvrhnuto tak, že se stěžejní učivo 

ve vyšších ročnících vždy znovu zopakuje a následně prohloubí.)  

Velmi vám děkujeme za vstřícnost i spolupráci a také za ocenění naší práce. Věřte, ani 

pro nás, učitele, není tato doba jednoduchá, spíše naopak. Možnost individuálního přístupu 

k žákům, osobní kontakt při výuce – při vysvětlení i procvičování učiva je pro nás 

nenahraditelný.  

 

 

Ve Zborovicích 27.4. 2020      Vedení ZŠ Zborovice 

 


