Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří: 31. 8. 2020
Počet listů:1
Počet příloh:0
Komu: Zákonným zástupcům žáků ZŠ Záboří
Věc: Zahájení školního roku, distanční výuka
Vážení rodiče,
zítra začíná nový školní rok. Bohužel jeho začátek je silně ovlivněn současnou karanténou
všech pedagogických zaměstnanců pedagogického sboru. Naštěstí dnešní testy nepotvrdily
nákazu u žádného dalšího učitele, proto bychom rádi s Vašimi dětmi zahájili výuku alespoň
distančním způsobem.
Trochu složité to bude u žáků 1. ročníku, neboť ti ještě ve škole nikdy nebyli a vyučovat je
distančně zřejmě nebude možné. Situaci ztěžuje i skutečnost, že třídní paní učitelka je
v neschopnosti. Určitě se ale se svými prvňáčky pokusí spojit a probrat s nimi začátek jejich
školní docházky.
U ostatních ročníků by měla distanční výuka probíhat. Chtěl bych znovu zdůraznit, že
v letošním školním roce je již pro žáky ze zákona povinná. V prvních dnech se učitelé
pokusí se svými žáky nainstalovat do Vašich telefonů, tabletů či počítačů komunikační
program Zoom. Zvláště u mladších žáků asi bude nutná asistence Vás, rodičů. Tento program
již někteří žáci používali na jaře a nyní jsme ho zvolili jako hlavní komunikační platformu
mezi učiteli a žáky v podobných situacích, jako je ta současná. Bohužel je možné, že tato
nucená přestávka nemusí být poslední a my bychom chtěli být na tento stav připraveni.
Po nainstalování programu již nic nebrání příp. online výuce. Přesto asi hned na úvod
nebudou všichni učitelé tento způsob vzdělávání plně využívat, protože to asi situace nedovolí
(někteří žáci nemají učebnice, ve sboru jsou noví učitelé, kteří žáky vůbec neznají…).
Pedagogové zřejmě budou využívat mixu různých metod (zadávání úkolů, online výuka…).
Ze začátku bude výuka zaměřena především na zjištění úrovně žáků, rozdílů v pochopení
loňského učiva, doučení zásadní vyučovací látky. Doufejme, že 10. září již ve školních
lavicích budeme moci na tuto distanční výuku navázat.
Prosím Vás, rodiče, abyste společně s námi pomohli svým dětem, našim žákům, překonat
další překážku na cestě za jejich vzděláním. Věřím, že společně se nám to podaří!
Nadále sledujte prosím internetové stránky, další novinky týkající se výuky Vám budou
přinášet i jednotliví učitelé.
S přáním pevného zdraví a pevných nervů
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