Vážení rodiče,
prosím přečtěte si níže informace o podmínkách kurzu angličtiny v 2.třídě a organizaci školního rozvrhu.
PŘIHLÁŠKA DO KURZU:
Pokud máte zájem v angličtině pokračovat, prosím pošlete mi do 30.6. sms s následujícím:
Jméno dítěte, současná třída (1.A, 1.B) bude pokračovat v angličtině ve 2.třídě, v náhradní výuce jsme se...
(vyberete ze 3 možností níže, nebo popište svými slovy).
- učili souvisle podle youtube, případně pouze s malými mezerami či skluzem
- snažili učit podle youtube, ale spíše příležitostně, případně pouze na videokonferenci
- nezvládali učit, museli jsme angličtinu vypustit (případně dodejte, zda zkusíte v létě z youtube či jinak
angličtinu aspoň minimálně vrátit na program.)
Pokud chcete používat učebnice po sourozenci a nechcete je ode mne objednávat, připište:
Máme vlastní učebnice.
PODMÍNKY KURZU:
Cena za pololetí (16 hodin) – v počtu 9 – 14 dětí: 1400Kč, 8 dětí – 1500 Kč
Učebnice Playway 2 nejsou v ceně, sada pro 2.třídu stojí obvykle kolem 500 Kč, aktuální cena vždy závisí na
kurzu koruny.
V případě uzavření školy nebo třídy z důvodu karantény, nebo jakéhokoli jiného karanténního
opatření, které by mi znemožnilo prezenční vedení kurzu (např. zákaz cirkulace vyučujících mezi
různými skupinami vyhláškou MŠMT, jako v režimu po otevření škol od 25.5. 2020 do konce června)
kurz okamžitě přechází na online výuku – kombinaci mnou pro děti vyráběných videí na neveřejném
kanálu na youtube a živých videokonferencí.
Na rozdíl od současného školního roku, kdy jsem nabídla vrácení peněz komukoli, kdo náhradní výuku
nemohl či nechtěl akceptovat, už v případě výpadku prezenční výuky z výše uvedených důvodů vrácení
poměrné částky nabízet nebudu.
ORGANIZACE KURZU:
Pro děti závazně přihlášené do 30.6. si vyblokuji místo v rozvrhu a zarezervuji u dodavatele učebnice.
Rozvrh škola zpravidla uzavírá v posledním srpnovém týdnu, čas kroužku AJ navazuje bezprostředně na
výuku a musí být koordinován s ohledem na školní rozvrh, družiny, jídelnu – není tedy možné řešit
přihlašování v září.
Angličtina v 2.třídě bývá 5. vyučovací hodinu (11:40-12:25) v některý ze dnů, kdy mají děti 4 vyučovací
hodiny povinných školních předmětů.
Příklad: 2. A bude mít angličtinu: jedna polovina v úterý, druhá polovina ve čtvrtek.
2. B bude mít angličtinu: jedna polovina v pondělí, druhá polovina ve středu.
Děti si přebírám od p.třídní učitelky a po angličtině odvádím do družiny, potom jdou s družinou na oběd.
Jak tedy vidíte, mám poměrně malé možnosti, jak děti rozdělit a kombinovat – pravděpodobně pouze 2
skupiny z každé třídy. Dosud jsem je dělila do skupin víceméně náhodně. Pokud budou mezi dětmi velké
rozdíly v nástupní znalosti, bude možná praktičtější je rozdělit na skupiny podle toho, jak moc podrobné
opakování a konsolidaci budou potřebovat. Proto prosím aspoň o přibližnou informaci o absolvování

náhradní výuky v přihlašovací sms, abych měla dopředu alespoň hrubou představu, jak obtížné bude sestavit
kompatibilní skupiny.
NA ZÁVĚR:
SHRNUTÍ ROZSAHU NÁHRADNÍ VÝUKY
A PODĚKOVÁNÍ ZA VAŠI SPOLUPRÁCI A PODPORU
Uzavření škol a epidemiologická opatření po znovuotevření 25.5. mi bohužel znemožnily prezenční výuku
po větší část druhého pololetí – v 1.B zbývalo doučit 11 hodin, v 1.A 10 hodin z garantovaných 16 hodin za
pololetí.
Od prvního týdne po jarních prázdninách jsem nabídla náhradní výuku formou videí na youtube, postupující
souvisle od bodu, kde jsme ve škole před jarními prázdninami skončili. Od 22.4. byly nabízeny navíc
videokonference všem, kdo měli zájem/ možnost se připojit, k 24.6. proběhne těchto videokonferenčních
setkání 10. Od 1.6. byl nabídnut navíc odpolední termín, který vyhověl většině ze zájemců, kteří se 25.5.
vrátili do školy a nemohli pokračovat v dopoledních videokonferencích.
Vážím si toho, že se tolik z vás do práce s youtubem a/nebo přihlašováním dítěte na videokonference pustilo,
navzdory tolika jiným starostem, které jste bezpochyby od března měli. Zároveň zcela chápu, že ne pro
každého to bylo možné.
Přes veškeré úsilí, které jsem náhradní výuce věnovala nejen já, ale i mnozí z vás, jsem si vědoma toho, že
rozjezd v druhé třídě bude náročnější než po běžných prázdninách. Velice se na něj těším – s čím děti po tak
dlouhé pauze přijdou, se dozvím až v hodinách, a nelze se na to dokonale předem připravit.
Děkuji za vaše včasné přihlášky, které usnadní alespoň organizační stránku výuky. Vážím si vašeho zájmu
po tak náročném období a doufám, že většina příštího školního roku proběhne prezenčně.
S pozdravem
Bc. Iva Plešingerová

