
HALÓ, VOLÁ ŠKOLA 
Vážení rodiče, milí žáci, včera jsme spustili provoz třídních stránek, kam učitelé vklá-
dají materiály k učení dětí. Tak, jak pracujeme na jejich přípravě, přibývají nápady, 
zdroje, inspirace.
     Ve čtvrtek 19.3.2020 obdrží rodiče e-mail od třídních učitelů. Úkoly dětem již zadá-
váme, ale s dětmi „mluvíme“ jen omezeně a různými způsoby. Ve čtvrtek se dozvíte, 
jak budou děti dále komunikovat se svými učiteli. Je mnoho možností. Můžeme si volat 
na Skype, starší děti psát na Facebooku, psát i volat na Discordu, přidávat poznámky 
do záložky na třídních stránkách atd.
     Na tom, jak to udělat, teď budeme ve spolupráci s Vámi a dětmi pracovat, aby to fun-
govalo. Vy i děcka nám chcete sdělit, jak se Vám domácí učení daří, jestli máte nějaké 
potíže, jak Vám můžeme pomoci, zda dálková výuka funguje. Někteří z rodičů nám 
nabízeli svou pomoc. Děkujeme. Moc rádi přivítáme to, že nám budete sdělovat i své 
myšlenky, jak on-line školu vylepšit. Pokud máte nějaký bezva nápad, slyšeli jste o 
něčem, co „frčí“ jinde, chcete se s námi o inspiraci podělit, napište prosím na školní 
e-mail: zs.brodek@volny.cz nebo svým třídním učitelům. 
     Zpočátku bude dálková výuka „neučesaná“, ale věříme, že to my, Vy i děti dobře 
zvládneme. Nyní je pro nás všechno nové a překvapující, možná všichni v některých 
věcech tápeme a hledáme pomoc. To, aby učení k něčemu bylo, podpoří třeba to, že 
si děti všechno dobře naplánují, učení, odpočinek, zábavu i čas strávený s rodiči. 
     Vytvoření denního, týdenního plánu na všechny aktivity, může být i velká zábava a 
motivace. Podívejte se na některé typy. Plán může být kresba, myšlenková mapa, hra 
s razítky, prostě cokoliv. Potom se do plánu může zaznamenat, zda jsme už úkol splnili 
a můžeme si ho „odškrtnout“. To má náš mozek rád, splněné úkoly. A za splněný úkol, 
může přijít odměna. Kreslené, psané plány se dají schovat (vyfotit, označené datem) 
a potom se k nim vrátit. Třeba se pochlubit paní učitelce, jak nám domácí učení šlo a 
zařadit do školního portfolia. Je to i inspirace pro rodiče. Když nyní pobývají doma s 
dětmi nebo v „domácí kanceláři“, mohou          si  také svůj den naplánovat.   
     Velmi Vám děkujeme za vyplnění dotazníku k dálkové výuce, je to pro nás důležité. 
Po vyhodnocení budete s jeho výsledky seznámeni. Děkujeme také za slova povzbu-
zení a pochvaly! 
Chválíme také Vás rodiče za vzornou spolupráci.
Jana Svobodníková, ředitelka školy

Postupně přidáme návrhy plánů na náš školní web, můžete se podívat i na:  
www.pinterest.com.


