KONCEPCE PRÁCE
V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH
OPATŘENÍ
CÍL
Mimořádné opatření je pro nás výzvou, jak hledat a naplňovat cesty při rozvoji našich žáků.
Pedagogové školy připravují různé nabídky kolektivům tříd i jednotlivcům dle jejich možností a potřeb.
Žáci i rodiče jsou informováni o požadavcích a nabídkách školy při výchovně-vzdělávacím procesu.
Pedagogové, žáci i rodiče společně řeší nejasnosti. Pedagogové školy vzájemně sdílí informace z jednotlivých
tříd a řeší další kroky dle společné domluvy.
SPOLEČNÁ STRATEGIE PRÁCE V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ


individuální přístup a vzájemné hodnocení



zpětná vazba žáků a rodičů je základ kvalitní spolupráce



pedagogové zjišťují od rodičů i žáků jejich možnosti, zázemí, klid na práci, potřeby, nejistoty,
trápení



pedagogové společně nastavují systém práce, dle možností zapůjčují školní techniku
s technickou podporou, jsou rodičům metodickými rádci



rodiče se mohou bez obav obracet na pedagogy školy v každé nejistotě



pedagogové zadávají práci on-line na sdíleném disku



cíle a nabízené učivo na celý týden jsou uloženy vždy do pondělí 12.00, pokud se počítá
s vložením další přílohy, je to v textu konkrétně označeno i s termínem vložení (soustředíme
se na hlavní předměty)



třídní učitelé jsou zodpovědní za vedení třídy, informují ostatní vyučující ve třídě, domlouvají
se postupně na úkolech tak, aby nezahltili žáky a rodiče



u jednotlivých předmětů jsou iniciály pedagogů tak, aby rodič věděl, kdo práci zadal, na koho
se může obracet



hodnocení je formativní - neznámkujeme v žádném ročníku



žáci se sebehodnotí slovně (každá třída má svůj systém) + uloží vypracovaný úkol do sdílené
složky, do sebehodnocení se zapojují i rodiče



pedagog přidává k hotovým úkolům formativní hodnocení - komentář, popis práce, hodnocení
+ doporučení k dalšímu posunu v daném úkolu



učivo zadáváme s pomocí návodů, videonávodů, prezentací



učitelé komunikují s rodiči a dětmi různými prostředky - sms, telefonát, WhatsApp,
videorozhovory



zvýšenou pozornost věnujeme žákům, kteří to vyžadují - mají přiznaná podpůrná opatření, mají
problémy se soustředěním, jsou smutní, práce se jim nedaří



díky videorozhovorům ve větším počtu účastníků pedagog zprostředkovává žákům sociální
kontakt, možnost si popovídat, sdílet zážitky i zármutky



s každou rodinou jsme v kontaktu zpravidla jednou týdně



pedagog ZŠ Ostopovice se stává pravým průvodcem žáků i rodičů



naším úkolem není jenom práci nabízet, ale společně s rodiči a žáky vyhodnocovat postup při
hledání různých řešení



pedagog ZŠ Ostopovice využívá všechny technické možnosti školy



požaduje-li pedagog po vedení školy další prostředky, které mu v jeho práci připadají
potřebné, vedení školy na požadavky urychleně reaguje



vedení školy je pro pedagogy metodickou i technickou podporou

V Ostopovicích dne 6. 4. 2020

Mgr. Petr Juráček

