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Informace pro rodiče dětí ze základní školy, mateřské školky, lesní školky

Duben 2020
Platby MŠ a ŠD
V měsíci březnu bude účtována polovina platby za mateřskou školu (200 Kč) a školní družinu (150
Kč). V dalších měsících, kdy bude mateřská a základní školy uzavřena, budou platby prominuty.

Zápis do 1. třídy online
Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní
rok 2020/ 2021 budou formální zápisy probíhat v řádném termínu, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Jak bude probíhat zápis do 1. třídy v ZŠ Okna ?
V termínu 13. - 17. dubna 2020 rodiče odevzdají škole žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání :
1.datovou schránkou (3hvmfxa)
2.mailem s elektronickým podpisem
3.poštou
4.osobně (po předchozí domluvě)
Ve stejném termínu budou rodiče odevzdávat žádost o odklad povinné školní docházky či žádost o
individuální vzdělávání.
Součástí žádostí o odklad a IV je doporučení z odborného pracoviště, které rodiče dodají v nejbližším
možném termínu.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, o přijetí k IV, o odkladu povinné školní docházky :
http://skola.obecokna.cz/formulare/

Virtuální VERNISÁŽ, téma „K pramenům“
Do letošního výtvarničení se zapojilo 15 základních škol: Horní Libchava, Kunratice u Cvikova, Nový BorArnultovice, Nový Oldřichov, Okna, Okrouhlá, Polevsko, Prácheň, Prysk, Ralsko-Kuřívody, Sloup v
Čechách, Staré Splavy, Svor, Volfartice a Zahrádky.
Z každé školy byly nominovány nejzajímavější výtvarné práce, které měly danou školu reprezentovat na
společné výstavě. Ta měla být k vidění od konce března do konce května 2020 v kině Máj v Doksech.
Vzhledem k aktuální situaci však nebylo možné výstavu ani vernisáž s ní spojenou uskutečnit, a tak jsme se
rozhodli pro její virtuální verzi.
Z vystavených prací budou vybrány nejzdařilejší obrázky (z každé školy jeden), které budou použity na
tvorbu nástěnného kalendáře na rok 2021.

Od pondělí 30. 3. 2020 začneme s hlasováním na facebooku : ZS a MS OKNA.
Hlasovat může každý - děti, rodiče, učitelé i široká veřejnost a to po tři následující týdny. Hlasovat se bude
jednoduše, dáme "lajk" obrázku, který jsme si vybrali jako ,,NEJ".
Kompletně jsou práce zveřejněny již nyní na internetové stránce školy : http://skola.obecokna.cz

Naším společným cílem bude vybrat za každou školu jeden nejpovedenější obrázek.
Obrázek s největším počtem "lajků" pak bude reprezentovat danou školu v již zmíněném nástěnném
kalendáři na rok 2021.

JAK UČÍME A CO SE DĚJE VE ŠKOLCE ?
1. třída – tř. učitelka Iveta Myšková
Výuka v první třídě probíhá prostřednictvím mailu, rodičům jsou zasílány podrobné přípravy na
každý den a instruktážní fotky. Podpora příprav se objevuje na facebooku školy (videa, fotky).
Vzájemné sdílení rodičů, prezentace práce či reakce na dotazy probíhají ve skupině na
WhatsAppu. Rodiče sami přichází s nápady a podporují děti v činnostech. Těším se, kam se
posuneme za další období. Moc děkuji rodičům za spolupráci a dětem za píli.
2. třída – tř. učitelka Dita Klimešová
Online výuka v druhé třídě probíhá přes email, WhatsApp a přes messenger. Dvakrát týdně
druháčci s paní učitelkou pracují společně přes videochat.
Většina žáčků si přizpůsobila denní řád trochu jako ve škole. Dopoledne se věnují výuce a zasílají
vypracované úkoly.
Paní učitelka s paní asistentkou Petrou Májovou úkoly zhodnotí. Spolupráce s rodiči je velmi
dobrá a toutou cestou jim moc děkujeme.
3. třída – tř učitelka Míša Králová
V tomto čase se učím "učit" jinak. Je to nová výzva a doufám, že ji společně s dětmi a rodiči zvládneme.
Zatím spolu komunikujeme přes e-mail, WhatsApp, občas si telefonujeme....
Děti i rodiče obdivuji, protože musí pochopit písemné zadávání úkolů, výborně se poperou s odkazy na
internetu...Občas jim pomohu fotografiemi, natočily jsme video (v tom bych chtěla dále pokračovat)...
Doufám, že se i naučím spojit s dětmi přes videohovory a budeme v užším kontaktu...
Moc děkuji dětem i rodičům za úžasnou spolupráci, za to, že děti svědomitě plní své úkoly a rodiče jim v
tom velmi pomáhají a vše mi posílají...
Děkuji rodičům za jejich trpělivost a nasazení!!!
4. třída – tř. učitelka Veronika Žáková
Se čtvrťáky jsme přešli na přímou komunikaci bez prostřednictví rodičů. Každý den dětem zadávám úkoly,
které mají vypracovat, na jejich mailové adresy (rodičům přeposílám, aby měli přehled). Do večera mají
poslat hotovou práci. Průběžně ji během dne kontroluji a případně hned reaguji, pokud vidím, že se ubírají
špatným směrem. Děti (samozřejmě i rodiče) mi mohou zavolat nebo napsat, pokud si nevědí rady, a také to
dělají. Večer pak práci celkově vyhodnotím a pošlu zpětnou vazbu. Úkoly se snažím volit pestré, střídat
činnosti, využívat internetové zdroje a nástroje. Jen je s tou technikou někdy boj! Mám velkou radost, že
děti přistupují k práci velmi zodpovědně a věřím, že se nakonec naučíme spoustu věcí, které jsme ani
neočekávali.

5. třída – tř. učitelka Bára Myšková
Každý den o půl deváté zjišťuji, zda jsou všichni vzhůru. Napíšu do skupiny ranní pozdrav. Kdo
neodpoví do 8:45, tomu volám. Když je mám všechny probuzené, napíšu jim, co si mají připravit. Každý
den je to stejné, matematika, čeština a angličtina. Připojíme se a dopoledne se učíme.
Stane se, že to protáhneme do půl druhé, záleží na okolnostech. Poté si volám s těmi, kteří mají problém a
něčemu nerozuměli.
Jinak plníme jarní výzvu. Na týden napíšu dětem 10 úkolů, které plní, zapisuji body do celoroční hry Harry
Potter.
Dětičky moc chválím. Berou to zodpovědně, pracují aktivně, vše fotí a já jim mohu dát okamžitou zpětnou
vazbu, rodičům děkuji za spolupráci.

6. třída – tř. učitelka Pavlína Lomičová
Myslím, že i my, nepříliš velcí příznivci informačních technologií, je v této době považujeme za výborný
prostředek pro realizaci výuky na dálku. Pro vzájemnou komunikaci využíváme email, mobilní telefony a
různé formy internetového připojení. Jak vypadá výuka u šesťáků ?
Třikrát týdně využíváme online výuku přes WhatsApp. Žáci a žákyně jsou většinou rozděleni do skupinek
po dvou a společně pracujeme po dobu 45 minut. Program na další den děti dostávají mailem. Některá
zadání řeší samostatně. Úkoly mi posílají nebo je kontrolujeme ústně. Děti se snaží pracovat podle svých
možností co nejlépe, ale nejspíš nás čeká dlouhá cesta, na níž bude třeba se vzájemně povzbuzovat a
podporovat. Děkuji Vám proto za Vaši spolupráci a pozitivní přijetí současného stylu výuky.

prvouky, přírodovědy a vlastivědy – Milan Bárta
Pro děti připravuji každý pracovní den jeden až dva testy v aplikaci kahoot a video o jarní přírodě na
youtube. S menšími žáky komunikuji individálně podle jejich zájmu, šeštákům posílám každý den úkol v
zavislosti na tom, jaký by měli mít předmět.

výtvarná výchova a pracovní činnosti – Lucie Křivánková
Všem rodičům / dětem byl zaslán na e-mail námětník činností, ze kterých si mohou libovolně vybírat či se
jím jen inspirovat. Stejně tak je v něm k nalezení spousta odkazů na tvořivé stránky, jež nabízejí ještě více
inspirace pro ty, kteří by si nevybrali nebo kterým by nápady v námětníku nestačily.
Kolem Velikonoc bude rodičům / dětem zaslán další námětník na následující období.
Námětníky nevnímejte jako pevně dané, jako něco, co se musí doslova splnit, berte je spíš jako zdroj
inspirace a jednotlivé činnosti si upravujte podle vlastních potřeb. Fantazii a tvořivosti se meze nekladou
Děti by měly tvořit tak často jako ve škole = 1x týdně VV (vytvořit nějaký obrázek) a 1x týdně se alespoň
45 minut věnovat pracovním činnostem, ať už tyto znamenají cokoli (2D i 3D výrobky, práce doma, na
zahradě, v dílně, vaření, pečení či jiné kulinářské aktivity, montáž a demontáž stavebnice, ruční práce...).
Své výtvory by měly děti shromažďovat - alespoň obrázky (případně méně rozměrné výrobky), abychom se
na ně zpětně mohli společně podívat a vystavit je ve škole (až to situace umožní).
Jedenkrát týdně zasílejte, prosím, fotky svých obrázků, výrobků či jiných tvořivých aktivit na e-mail:
lusa.k@seznam.cz nebo na WhatsApp, 737729134

Lesní školka – Bohu Myslivcová
Ani děti z lesní třídy Kolepa MŠ Okna nezahálejí. I zde probíhá online výuka. S rodiči komunikujeme nejen
emailem, ale hlavně přes aplikaci WhatsApp, kde máme založenou skupinku "Kolepáčci". Dětem a rodičům
zasíláme prostřednictvím skupinky a emailu náměty na činnosti, které by za normálních okolností probíhaly
ve školce. K námětu vždy připojíme tzv. "kuchařku, aneb jak na to" v podobě článků nebo instrukcí, na co
si dát u činností pozor, aby byla práce pro děti zábavná, ale i efektivní ve smyslu předškolního vzdělávání.
Věřte, že ve skupince na WhatsAppu je opravdu rušno. Rodiče i děti posílají vypracované úkoly formou
fotek nebo videí. Komunikují s námi i mezi sebou, sdílí své zážitky, činnosti a navzájem se podporují.
Rodiče i děti se na nás mohou kdykoli obrátit s problémy, které můžeme společně vyřešit. Po dobu
distanční výuky se budeme budeme držet našeho třídního vzdělávacího plánu tak, abychom nic nezameškali
a aby naši předškoláci byli dostatečně připraveni k zápisu do první třídy a následnou školní docházku.

Tradiční školka – Lucka Ďuriančiková a Radka Týlová
Během dubna se budeme věnovat první dva týdny Velikonocům, Dni Země (22. 4. 2020) a poté
čarodějnickému reji (Filipo- jakubská noc). Budeme se snažit posílat náměty na činnosti s dětmi v rámci
těchto témat. Dále však můžete posílat své nápady a činnosti, které s dětmi děláte. Rádi se také
inspirujeme. Plánujeme poslat dětem pro radost do schránek malí Velikonoční pozdrav, snad děti
potěší.Také bychom s vámi, chtěly vymyslet jméno naší třídě . Jsme rádi, že s dětmi trávíte čas venku a

dělíte se s námi o jejich radost. Klidný nadcházející měsíc, doufejme už s více slunečními paprsky.

Asistentky Sandra Traupová (1. třída), Hela Vysušilová (3. třída), Soňa Rutová (6. třída)
Pracují individuálně s integrovanými dětmi, spolupracují s rodiči a třídními učiteli. Vyrábí pomůcky,
konzultují, radí, využívají online výuku.

