
Vážení rodiče,  

ráda bych Vás touto cestou pozdravila a předala Vám několik důležitých informací. 

Chci poděkovat Vám rodičům, učitelům, ale i žákům, jakým způsobem jste k nové situaci 

přistoupili. Nasazení ze všech stran je vysoké a pro všechny je to náročné. Přesto pevně věřím 

po rozhovorech s učiteli, rodiči i žáky, že jsme se zaběhli v novém způsobu výuky a hladina 

stresu se nám daří postupně trochu snižovat. Děkuji za Vaši podporu. 

Výuka 

 Každé pondělí bude na webových stránkách v záložce Dokumenty - Týdenní plány – 
vyvěšen plán učiva na celý týden pro danou třídu. 

 Pedagogové budou dál pracovat v systému Bakaláři (jak už jste zvyklí).  

 Každý učitel si nastavil se svojí třídou způsob výuky (někteří využívají videoprezentací, 
videokonferencí, jiní konzultují po Skypu, …).  

 K plošné výuce tohoto typu jsme nepřistoupili z důvodu technických možností všech 
žáků a pedagogů.  

 

Známky 

 Hodnotit budeme pouze motivačně. 

 Využívat zpětnou vazbu, pracovat s chybou. 

 Splní-li žák úkol, v klasifikaci dostane „A“ - splněno. 

 Neodevzdá-li žák úkol, v klasifikaci dostane „?“ - předpokládaná klasifikace 

 Hodnocení známkou 1, 2. 

 Žáky nelze hodnotit špatnou známkou, protože neprobíhá plnohodnotná výuka. 

 Žáci jsou, ale povinni domácí úkoly plnit (dle technických a rodinných možností), 
protože se nejedná o prázdniny.  

 

Kontakty na vyučující  

 Potřebuje-li někdo z Vás kontaktovat vyučující, využijte kontakty na stránkách školy.  

 Všichni učitelé odpovídají, pracují v režimu home office. 

 

Bakaláři - přístupová hesla  

 Pokud stále někdo nemáte přístupové údaje pro sebe nebo své dítě, pište, prosím, na 

e-mail sauerova@zsbitovska.cz 
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Bakaláři  

 V loňském roce jsme přešli na cloud Bakalářů. Ve škole vše fungovalo celý rok bez 
problémů. Bohužel současná situace není naší chybou, ale servery Bakalářů nezvládají 
nápor přihlášených škol. Pevně věřím, že se po víkendu situace výrazně zlepší. Celý 
týden jsem se správci Bakaláři v telefonickém kontaktu a řešíme to. 

 Velmi si vážím nabídky rodičů ohledně Google Classroom nebo Microsoft Team, ale po 
poradě s pedagogickým sborem zůstaneme  u současného způsobu výuky. 

 Touto cestou bych chtěla také poděkovat tatínkovi žáků naší školy a jeho firmě, který 
propůjčil routery s daty zdarma rodičům, kteří tuto pomoc potřebovali.  

 

Školy přírodě a zájezd do Anglie  

 Školy v přírodě, zájezdy a výlety máme od 10. března pozastaveny - „zmrazeny“, 

jednáme se všemi cestovními kancelářemi o vrácení peněz. Samotné cestovní 

kanceláře ovšem nemají oficiální stanovisko  MŠMT a vyčkávají, co se bude dít. 

 Jednám i s MŠMT o vyjádření k této problematice. 

 Nebudeme přesouvat školy v přírodě na podzim. 

 Neposílejte zálohy na účet školy. 

 

Platbu ŠJ  

 Pozastavte platby do školní jídelny. 

 Přeplatky Vám budou k 30. 6. 2020 vráceny. 

 

Zapomenuté věci 

 Pokud potřebujete vyzvednout zapomenuté oblečení ve škole, pište na e-mail  
sauerova@zsbitovska.cz 

 Ve výjimečných případech Vám ho ve škole předáme. 

 

Ošetřovné 

 Ošetřovné škola vydává i zpětně. 

 Nově je možno žádat o ošetřovné do 13 let věku dítěte (používáme tiskopisy do 10 let 

věku dítěte). 

 Originály zakládáme ve škole. 

 Žádosti o ošetřovné posílejte písemně na e-mail benesova@zsbitovska.cz 
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Inspirace pro vás  

 Paní vychovatelky pro Vás připravují každý den nové kreativní nápady. Budeme rádi, 

když nám budete posílat fotografie svých výrobků, my je na fotogalerii školní družiny 

rádi zveřejníme. Fotografie můžete posílat na e-mail tolarova@zsbitovska.cz  

 

Dotazy 

 Potřebujete-li se zeptat na věci, které zde nebyly zodpovězeny, pište na e-mail 
benesova@zsbitovska.cz , jsem Vám k dispozici. 

 

Všem Vám přeji pevné zdraví a hodně sil všechno zvládnout. 

Držte se! 

 

Markéta Benešová 
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