V Praze 18. 3. 2020
Vážení rodiče,
již týden je škola pro žáky uzavřena a probíhá domácí vzdělávání žáků. Postupně Vás kontaktovali
jednotliví vyučující a zaslali Vám výukové materiály pro děti (emailem, poštou nebo se s Vámi
domlouvali na jejich osobním vyzvednutí na vrátnici školy v pracovní dny od 8:00 do 12:30 hodin). Pokud
se tak nestalo, chybí-li Vám doma pomůcky, které ke vzdělávání svého dítěte potřebujete nebo máte-li
problém s porozuměním zadání, kontaktujte svého třídního učitele (popř. učitele konkrétního předmětu)
a domluvte se s ním, jak situaci řešit. Žáci vyšších ročníků mohou materiály vyzvednout sami a mohou
také sami komunikovat s pedagogy. Je-li to možné, zasílejte vypracované výukové materiály učitelům
průběžně zpět. Problém je s materiály v Braillově písmu, proto si dovoluji připomenout, že můžete využít
toho, že Česká pošta doručuje zásilky pro nevidomé zdarma. Jak má slepecká zásilka vypadat se
dozvíte na https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucena-slepecka-zasilka#popis
Žáky vypracované materiály, které učitelům nějakou formou nedoručíte, shromažďujte a dovezte je do
školy po obnovení provozu.
Aktuálně je také široká nabídka různých výukových pořadů v televizi, v rozhlasu, na internetu (např.
ČT2 UčíTelka). Některá nakladatelství (např. Fraus a Nová škola) poskytují zdarma přístup ke svým
digitálním učebnicím). Velká část materiálů je bohužel pro naše žáky těžko použitelná. Učitelé mají za
úkol tyto nabídky sledovat a informovat Vás, pokud jsou některé vhodné pro Vaše dítě.
Níže jsou uvedeny emailové adresy všech vyučujících. Zavoláte-li do školy v době mezi 8:00 – 12:30
hod., služba ve škole Vám zprostředkuje i jiný kontakt s požadovaným vyučujícím.

Děkuji a přeji Vám i Vašim rodinám, abyste náročné období ve zdraví překonali.
Martina Helešicová, ředitelka školy
Kontakty na učitele:
p. Skrbková - martina.skrbkova@skolajj.cz
p. Hrušková – marta.hruskova@skolajj.cz
p. Caletková – romana.caletkova@skolajj.cz
p. Ziková – hana.zikova@skolajj.cz
p. Šilhanová – karolina.silhanova@skolajj.cz
p. Machová – hana.machova@skolajj.cz
p. Výmolová – monika.vymolova@skolajj.cz
p. Pfeiferová – lucie.pfeiferova@skolajj.cz
p. Červeňáková – michaela.cervenakova@skolajj.cz
p. Fischerová – helena.fischerova@skolajj.cz
p. Zajícová – vera.zajicova@skolajj.cz
p. Kazimírová – beata.kazimirova@skolajj.cz
p. Hájek – jan.hajek@skolajj.cz
p. Kučerová – lenka.kucerova@skolajj.cz (může předat kontakty na učitele MŠ a ZUŠ)
p. Vondrášková – alena.vondraskova@skolajj.cz
p. Jelínek – michal.jelinek@skolajj.cz
p. Průchová – emilie.pruchova@skolajj.cz
p. Helešicová – martina.helesicova@skolajj.cz

