Informace k domácí výuce v ZŠ Strupčice
Vážení rodiče, mílí žáci,
na základě Mimořádného opatření MZ ČR vydaného dne 10. 3. 2020 o uzavření škol a
usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen nouzový stav, neprobíhá ve škole od
11. 3. 2020 do odvolání výuka.

Školní výuka je nahrazena domácí výukou.
Učitelé jsou povinni:


pravidelně zadávat žákům domácí práci ve všech naukových předmětech, ke
komunikaci se žáky využívat především internetovou žákovskou knížku, e-mail, ev.
další komunikační prostředek dle zvážení

Žáci jsou povinni:






denně sledovat internetovou žákovskou knížku http://sis.wms.cz/strupcice/login/
průběžně plnit úkoly dle zadaných termínů
v případě nedostupnosti internetové žákovské knížky požádat o zaslání nových
přihlašovacích údajů Ing. Jiřinu Ovčarovou ovcarova@email.cz
v případě nejasností se informovat na tel. školy 474685127 nebo využít e-mail
vyučujícího.
mít na mysli, že domácí práce je součástí hodnocení za příslušné pololetí

Rodiče žádáme:






o dohled nad dětmi při domácí přípravě, zejména zkontrolovat zadané úkoly a jejich
splnění v záložce úkoly na http://sis.wms.cz/strupcice/login/
pokud nemáte přístupové údaje, požádejte o znovuzaslání ovcarova@email.cz
doporučujeme využít dalších vzdělávacích zdrojů, zejména program ČT 2 UčíTelka
programy lze přehrát i později https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013ucitelka/220553114000002-matematika/
zachovat dětem domácí režim podobný školnímu – vyčlenit čas dopoledne na výuku

Kontaktní údaje na vyučující:
I.A

Bláhová Monika, Mgr.

mona.blahova@seznam.cz

I.B

Pátek Petra, Mgr.

petra.heger@seznam.cz

II.

Pěnkavová Jana, Mgr.

Penkavovi@email.cz

III.

Dvořáková Iva, Mgr.

DvorakovaIva@seznam.cz

IV.

Koblasová Irena, Mgr.

irena.kob@seznam.cz

V.A

Strnadová Monika, Mgr.

monikamikvik@seznam.cz

V.B

Tlustá Kateřina, Mgr.

KTlusta@seznam.cz

VI. Čj, VkO

Svobodová Simona, Mgr.

simona.svobodova34@seznam.cz

VII. M, F, CH, In

Ovčarová Jiřina, Ing.

ovcarova@email.cz

VIII. Př, D, Z

Boháč Jiří, Mgr.

jiriibohac@seznam.cz

IX. M. Pv, Tv

Nosek Jan, Mgr.

patejl.nosi@atlas.cz

Aj

Rosendorfová Marcela, Mgr.

Marcela.ros@seznam.cz

Nj, Vv

Bubeníková Jana, Mgr.

zastupkyne@strupcice.cz

VkZ

Růžička Veselá Blanka

RuzickaVesela@seznam.cz

Hv

Stránský Pavel, Ing.

houslista.pavel@gmail.com

Řv, ČJ LMP, Tv

Mišková Jana, Mgr.

reditelna@strupcice.cz

Děkujeme všem a věříme, že nastalou situaci zvládneme v pohodě. Jsme připraveni dětem
a rodičům pomoci, jak jen bude v našich silách.

Ve Strupčicích 16. 3. 2020

Mgr. Bc. Jana Mišková

