INFORMACE PRO RODIČE PO DOBU UZAVŘENÍ MŠ A ZŠ
Vážení rodiče,
všechny Vás moc zdravím a pevně věřím, že jste všichni v pořádku. Chtěla bych Vám touto
cestou napsat pár důležitých informací v této nelehké době, abychom předešli stresu
způsobeného z domácí výuky.
 Veškeré informace co se týče chodu MŠ a ZŠ budou zveřejněny na webových stránkách
v aktualitách pro ZŠ, MŠ a začátek opětovné docházky Vám oznámíme telefonicky nebo
prostřednictvím SMS zpráv.
 Virtuální MŠ - každý týden dávají učitelky z MŠ pro děti nabídku činností, nápadů a námětů
k aktuálním týdenním tématům, kde chceme, Vám rodičům, podat pomocnou ruku. Informace
zasíláme e-mailem. Pracovní listy posíláme oskenované a jsou k dispozici i v knihobudce
u školy. Tato nabídka je dobrovolná, záleží na Vás, zda ji využijete. Budeme rádi za zpětnou
vazbu od Vás.
 Veškeré informace ohledně plánu učiva pro ZŠ na nový týden, odkazy na zajímavé weby atd.
jsou i na web stránkách školy (ROČNÍKY) a 1x za týden budeme podávat i podrobné info
k učivu přes maily.
 Co se týče výuky, tak jsme minulý týden rozjeli – „Jsme s Vámi celý týden online“, kdy
budeme zasílat plán učiva a potřebné informace pomocí mailů. I pro nás je tato situace nová
a velmi si ceníme Vaší pomoci a spolupráce. Snažíme se Vám výuku co nejvíce přiblížit a
budeme moc rádi i za zpětnou vazbu od Vás - podněty, připomínky, nápady atd. Zajímá nás
také, zda je pro Vás množství učiva přijatelné a srozumitelné, jde nám o to, co by Vám i dětem
domácí výuku usnadnilo a zpříjemnilo.
 Zavítejte i na stránky ŠD, kde najdete inspirace na hry, tvoření, zajímavé odkazy
a připravujeme pro Vás i různé výzvy ke kreativitě a několik soutěží.
 Pracovní listy budeme posílat oskenované, kde budete mít přesný postup a dále je máte
k dispozici vytištěné v knihobudce s označením každého žáka.
 Prosím dělejte úkoly průběžně a činnosti pokud možno střídejte – učení, hra, čtení, web
odkazy – procvičování, TV – výukové pořady, sdílení, naslouchání si, odpočinek atd.
 Informace k zápisu pro ZŠ budou poslány včas na maily rodičům našich předškoláků.
 Chtěla bych Vás touto cestou uklidnit, že po návratu do školy vše znova společně probereme,
procvičíme a budeme hodnotit až v případě, kdy uvidíme, že všichni žáci učivo perfektně
zvládají.
 V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obracet – jsme tu pro Vás.
 Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let (čekáme na schválení do 13 let) z důvodu
uzavření MŠ a ZŠ vydává škola, nikoli lékař. V případě potřeby se můžete obrátit na
ředitelku školy nebo admin. pracovnici ve dnech: v pondělí a ve středu od 8h - 12h nebo dle
individuální domluvy telefonicky – 602 348 071. Poté neprodleně předáte svému
zaměstnavateli.
V této chvíli je pro nás pro všechny nejdůležitější zdraví a proto buďte na sebe opatrní, užívejte si
každého dne a já se moc těším na setkání s Vámi a Vašimi dětmi - je nám tady v ZŠ i MŠ bez nich
smutno.
Velice Vám děkuji za pochopení a součinnost a všem přeji v rámci možností klidné dny!
Mgr. Simona Baláčková – ředitelka MŠ a ZŠ Albrechtice n. O.

