Vážení žáci, vážení rodiče
V první řadě děkuji vám všem za trpělivost a snahu během prvního týdne tohoto nelehkého období. Věřte, že
naší hlavní snahou bylo a je najít rozumnou formu komunikace a vhodný způsob výuky. Jsme si vědomi, že je
to náročné jak pro nás, tak i pro vás. Na základě čerstvých zkušeností, po zralé úvaze a diskuzi s některými
kolegy jsem rozhodl, že se od pondělí 23. 3. 2020 výuka přesouvá do prostředí Teams(v rámci Office 365)

Doufáme tak, že se situace zklidní a zjednoduší.
Protože nás čeká pravděpodobně dlouhé období této speciální formy výuky, chci připomenout zásady, které
pro výuku v distanční formě platí.
Chceme nadále pokračovat ve vzdělávání (v mezích možností, nejlépe jak to zatím na dálku zvládáme),
věříme ve vzájemnou spolupráci a důvěru.
Základní myšlenky pro žáky:
1) Základní pravidlo výuky: stačí trochu, ale pravidelně (věřte, že i my se učíme správně dávkovat
učivo…)
2) Učíte se pro sebe: snažte se nevypadnout z režimu školy a co nejvíc nového se opravdu naučit
3) Komunikujte se svými učiteli: stejně jako v hodině je potřeba se „přihlásit“, ptát se (učitelé vám
neodpoví třeba hned, ale odpoví!! – není povinností ani vaší, ani učitelovou být 24 hodin online)
4) Zpětná vazba, kterou po vás učitelé chtějí, nemá sloužit pouze ke známkování, ale umožňuje
učitelům získat informaci, jak jste učivo zvládli, co je ještě potřeba dodělat, upravit, apod. Dále je to
pochopitelně i trochu „nátlak“, abyste učení neodsouvali. V neposlední řadě projevujete svůj přístup –
když například neodevzdáte. Buďte, prosím, féroví – neodesílejte opsané dokumenty, nikomu tím
nepomůžete!!!
5) Neseďte nonstop u počítače: nezapomínejte na svůj odpočinek. Sem tam cvičte (dostanete návod od
našich tělocvikářů), pravidelně se protáhněte a hlavně odpočiňte očím!!! Jděte na chvíli na vzduch.
Pokud je práce moc a nestíháte, napište svým učitelům.
Komunikujte, řešte problémy (dejte o nich vědět) a ono to půjde! 
Hodně sil, pevné nervy, optimismus a hlavně zdraví!
PS: Ve čtvrtletí se nebudou uzavírat známky, nebudou třídní schůzky. Další až podle vývoje.
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