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        V Daskabátu dne 16. 3. 2021 

 
Vážení rodiče,  

 

 úvodem nám dovolte, abychom Vám, rodičům i žákům, poděkovali za dosavadní spolupráci při 

distančním vzdělávání. Velmi si Vaší spolupráce v této nelehké době vážíme. 

 Snažíme se na základě zjištěných poznatků a dosavadních zkušeností z distanční formy 

vzdělávání zefektivnit výuku a sjednotit pravidla této formy výuky. 

Proto upravujeme a upřesňujeme komunikaci a zadávání domácích úkolů v distanční výuce. 

1. Domácí úkoly zapisují paní učitelky pro všechny ročníky naší školy do aplikace MS Teams 

do záložky „Zadání“ (sloupec vlevo na obrazovce v MS Teams). Je možná i duplicita - tištěnou formou 

při předávání sešitů, ústně žákům při online vyučování, avšak v MS Teams budou veškeré domácí 

úkoly uloženy vždy. Pro informaci přikládáme Informace k MS Teams, které Vám již byly předány na 

podzim loňského roku a jsou také v aktualitách na webových stránkách školy. Ikona „Zadání“ je dobře 

vidět na obrázku na str. 10 těchto Informací. 

V 1. a 2. ročníku zadávají paní učitelky domácí úkoly průběžně v průběhu celého týdne 

v konkrétních vyučovacích hodinách.  

 Žákům 3., 4., 5. ročníku se zadávají domácí úkoly zpravidla s týdenním plánem učiva a úkoly 

k domácí práci nebo v případě předmětů AJ, PŘ, VL a PRV individuálně ve výuce. 

2. Veškerá komunikace s rodiči bude probíhat přes školní email jednotlivých pedagogů. 

Pedagogové komunikují s žáky v online vyučování. Pokud je potřeba něco sdělit rodičům, obzvláště při 

současné distanční výuce, budou je pedagogové kontaktovat ze svých školních emailů na emailové 

adresy, které rodiče uvedli na začátku školního roku třídním učitelkám. Stejně tak v případě 

kontaktování pedagogů z Vaší strany využívejte prosím konkrétní emailové adresy na učitelky uvedené 

v tabulce. 

 

Kontaktní emaily na pedagogy: 

Mgr. Eva Maršálková      eva.marsalkova@zsmsdaskabat.cz 

Mgr. Hana Knapková, třídní učitelka 1. a 2. ročník  hana.knapkova@zsmsdaskabat.cz 

Mgr. Martina Čápová, třídní učitelka 3., 4., 5. ročník  martina.capova@zsmsdaskabat.cz 

 

3. Pokud dojde k nějakým problémům při přenosu vyučování, pokud bude vypadávat signál, 

nepůjde paní učitelka slyšet, apod., prosím, kontaktujte ihned ředitelku školy nebo vyučující 

telefonicky nebo emailem.  
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Tel. kontakt do školy:    585 358 278 

Tel. kontakt na ředitelku školy:  739 871 689  

 

 Zároveň veškeré důležité a aktuální informace vkládáme i na webové stránky školy: 

www.zsmsdaskabat.cz.  

 

 Cokoli Vás trápí s výukou na dálku nebo máte nějaký nápad, připomínku, napište. Zpětná vazba 

od rodičů je pro nás důležitá. 

 Děkujeme za pochopení výše uvedených opatření a věříme, že povedou k dalšímu zkvalitnění 

distančního vzdělávání na naší škole. 

 

 

 

Mgr. Eva Maršálková v. r.  
       ředitelka ZŠ a MŠ Daskabát, p. o. 

 

http://www.zsmsdaskabat.cz/

