Milí žáci, vážení rodiče, kolegové,
máme za sebou měsíc nestandardní výuky bez přítomnosti ve škole. Všichni se snažíme
s touto složitou situací vypořádat, jak nejlépe umíme. Vím, není to snadné.
Co se nám osvědčilo a co nás čeká?
V naší škole jsme se rozhodli primárně používat tyto 3 základní nástroje:
Bakaláři, Teams (MS Office 365) a mobilní telefony.


Pomocí upraveného školního rozvrhu v systému Bakaláři se nám podařilo vnést do
výuky řád a organizaci – žáci i učitelé shodně jako v běžné škole vědí, kdy mají jaký
předmět a kdy mají výuku právě v dané třídě. V upraveném rozvrhu jsou zaneseny jen
hlavní naukové předměty z důvodu, aby děti neproseděly celé dny před obrazovkou.
V sekci domácí úkoly žák, učitel i rodič vidí konkrétní úkol na daný předmět, včetně
termínu odevzdání a stav splnění.

Pozor: Z důvodu úprav na serveru budou Bakaláři ve dnech 9. až 10. 4. 2020 MIMO PROVOZ





Online setkávání s vyučujícími probíhá v prostředí Teams – již nyní funguje ve třídách
na 2. stupni. Žáci 4. a 5. tříd již také školní emailové adresy obdrželi. A pokračujeme
v postupném zavádění do nižších ročníků. Děkujeme za spolupráci. Zavést online
nástroj do fungování celé firmy nějakou dobu trvá. Věřím, že jako škola to zvládneme
v řádu dnů a týdnů.
Mobilní telefony využíváme zejména pro rychlou komunikaci s rodiči a individuální
podporu žáků. U žáků na 1. stupni se osvědčily WhatsApp skupiny především pro
společné sdílení a jednoduchou práci. Tento nástroj má však omezené možnosti pro
společné setkávání se žáky.

Po velikonocích začnou další rozšiřující aktivity naší mnichovické on-line školy:
 Pro zájemce z 9. tříd jsme ve spolupráci se studenty z Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze připravili online trénink přijímacích testů na střední školu.
 Naši tělocvikáři rozjedou cvičení pro mnichovické sportovce – brzy se dozvíte více.
 Jednáme o zavedení dalších doplňkových aktivit (angličtina, výtvarka apod).
Zavření školy nás všechny postavilo před nové výzvy. Řada on-line forem výuky vzniká
v rekordním čase a bez dlouhých příprav. My, učitelé mnichovické školy pracujeme
s maximálním nasazením a odhodláním být dobrými průvodci v učení našich žáků. Děkujeme,
že nám věříte. (Zpětné vazby, které od dostáváme od dětí i rodičů, nás velmi těší.)
Jsem moc ráda, že i Vy, rodiče jste na sebe převzali obrovskou tíhu každodenní domácí práce
se svými školními dětmi. Vím, že zejména pro rodiče menších dětí je opravdu obtížné
skloubit svou práci, výuku dětí a k tomu ještě zabezpečit každodenní chod celé domácnosti.
Máte můj obdiv.

Milí žáci, dostali jste nyní obrovskou příležitost – dokázat nám všem, že už spoustu věcí
zvládnete sami a že jste schopni převzít svůj díl odpovědnosti. Vím od vašich učitelů, že se
postupně učíte řídit si svůj čas na práci a na ostatní činnosti. Je to nyní především na vás.
(Pozor: Odesílat domácí úkoly před půlnocí je možná dobré z důvodu vytíženosti sítí, ale
rozhodně špatně z pohledu zdravého spánku.) Nezapomeňte, že vaši práci učitelé mohou a
budou hodnotit. V průběhu prvního měsíce jste dostali příležitost vše vyzkoušet a nyní již
víte, jaké možnosti a úskalí práce z domova přináší. Hodnocení učitelem je pro vás důležitou
zpětnou vazbu.

Vážení,
nyní máme před sebou zasloužené velikonoční prázdniny – určitě si je užijte v pohodě svých
domovů a s radostí alespoň na chvíli na školní povinnosti zapomeňte. Od toho přece
prázdniny jsou.
A po velikonocích v naší on-line škole pokračujeme. (Dle dostupných informací zůstanou
školy ještě nějakou dobu uzavřeny.)
Marcela Erbeková, ředitelka školy
V Mnichovicích 8. 4. 2020

