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Vážení rodiče,
v novém školním roce 2021/2022 jsme udělali změny v organizaci života školy. Změnami
reagujeme především na to, co jsme se naučili v době distanční výuky. Chceme, aby
získané dovednosti neupadly v zapomnění a abychom byli společně připraveni na případnou
distanční výuku.

Na konci naleznete dotazník, který prosím vyplňte a obratem pošlete po dítěti zpět do školy.
Dotazníkem ověřujeme správnost údajů v Matrice školy, a především kontaktních údajů na
zákonné zástupce žáků. Abychom s Vámi mohli s jistotou elektronicky komunikovat, musíme
mít e-mailové adresy, které jste nám již dříve poskytli, ověřené.

Omlouvání žáků všech ročníků i žáků ve Školní družině
Omlouvání všech žáků bude probíhat prostřednictvím on-line omluvenek na webových
stránkách tříd, nebo na e-maily třídních učitelů (vychovatelek Školní družiny) z e-mailu
zákonného zástupce žáka, který nám v dotazníku uvedete jako kontaktní. Je důležité, aby to
byl e-mail, ke kterému nemají Vaše děti přístup. Předejdete tak případným nedopatřením při
omlouvání dětí.
Pokud Vám tento způsob omlouvání nevyhovuje, informujte prosím třídního učitele Vašeho
dítěte. Situaci budeme řešit individuálně.

Týdenní plány od 1. do 3. třídy
U žáků 1. - 3. ročníku zůstávají týdenní plány na webu školy. Pro hodnocení práce žáků
budeme nadále využívat Žákovskou knížku.

Google učebna pro 4. - 9. třídy
Pro výuku všech předmětů od 4. ročníku budeme používat Google aplikace (G-mail,
Kalendář, Disk Google a především Učebnu). V Učebně budou mít žáci zadání všech
hodnocených úkolů (práce, testy, písemky, atd.) a také celkové hodnocení z předmětu, které
je v Učebně vyjádřeno procenty. Nadále platí tabulka hodnocení:

Procenta 100% - 90% 89% - 75% 74% - 45% 44% - 25% 24% - 0%

Známka 1 2 3 4 5

Tento systém známe, sjednocuje hodnocení i zadávání práce. Na jednom místě všichni
podrobně vidíme, na čem žáci pracují, za co a jak jsou hodnoceni a jaké mají výsledky.
Usnadní to rovněž práci žákům, kteří nemohou být přítomni ve škole.
Videonávody pro práci v Google Aplikacích jsou v aktualitách na webu školy.
Jsme si vědomi, že otevírat jednotlivé kurzy v Učebně, abyste se dostali k hodnocení vašich
dětí, může být zdlouhavé. Proto aktivně hledáme řešení, jak pro vás, rodiče, orientaci v
Učebně zjednodušit. Pevně věříme, že se nám to co nejdříve podaří.



Výuka informatiky od 4. do 9. ročníku
Abychom rozvoj digitálních dovedností našich žáků ještě posílili, rozhodli jsme se pro vstup
do pilotního ověřování upraveného Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a následně
našeho Školního vzdělávacího programu (ŠVP) v oblasti Informačních a komunikačních
technologií (ICT). Nově budou mít naši žáci jednu hodinu Informatiky od 4. do 9. třídy. Žáci
se budou učit pracovat s databázemi, s informacemi, modelovat situace, základy
algoritmizace a programování, vytvářet jednoduché informační systémy a také pracovat s
nejrůznějšími digitálními technologiemi.

Za pedagogy ZŠ Hlučín-Rovniny Mgr. Miroslav Všetečka, ředitel

DOTAZNÍK:

Jméno a příjmení dítěte:

Bydliště (ulice, obec, PSČ):

Zdravotní pojišťovna:

Dětský lékař:

Jméno a příjmení
zákonného zástupce:

Rodinný vztah k žákovi:

Telefonní kontakt:

E-mail:

Jméno a příjmení dalšího
zákonného zástupce:

Rodinný vztah k žákovi:

Telefonní kontakt:

E-mail:

Případné změny ve výše uvedených údajích neprodleně nahlaste třídnímu učiteli. Děkujeme.

V Hlučíně dne: ___________ Podpis zákonného zástupce:_____________________


