„Den naruby 2019“ - 27. 3. 2019
Ve středu 27. 3. 2019 dostanou žáci 9.
tříd možnost zastoupit vyučující na 1.
stupni naší školy.
(pokud žáci 9. ročníku nenaplní všechny nabízené
hodiny, dostanou příležitost žáci 8. r)

Základní informace:
Nutný postup:
1. Žáci 9. ročníku se se svým třídním učitelem dostaví dne 27. 2. 2019 v 7.30 hod do
jídelny na 1. informativní schůzku.
2. Od 27. 2. do 1. 3. ráno se v doprovodu TU žáci zapíší do rozvrhů 1. stupně
k ročníkům a předmětům, které chtějí vyučovat. Rozvrhy budou k dispozici
v učitelském klubu. Po uvážlivém výběru třídy a předmětu osloví žáci 9. r.
příslušného vyučujícího na 1. stupni a domluví si konzultace, náslechy a pomoc při
přípravě vyučovacích hodin. (Doporučujeme max. 2 vyučovací hodiny). Náslechy a
konzultace budou probíhat opět po domluvě s TU, neexistuje samovolné opouštění
vlastních hodin pod záminkou konzultace (náslechu) na 1. stupni!!!!!
3. Ve středu 20. 3. v 7.30 proběhne ve sborovně setkání žáků z 9. roč., kteří splnili
požadavky na přípravu, jejich TU a vyučujících 1. stupně.
4. Poslední koordinační schůzka - 26. 3. v 7.30 v učitelském klubu. Této schůzky se
zúčastní pouze žáci, kteří již absolvovali příslušné náslechy a konzultace, mají na
„své“ hodiny vypracované řádné přípravy, které byly konzultovány s příslušnou
vyučující na 1. stupni.
5. Ve středu 27. 3. v 7.30 se sejdou všichni noví Ámosové a Ámosky v učitelském
klubu a popřejí si navzájem „Zlom vaz“. V 8.00 budou naše učitelské naděje stát před
svými žáky. Řádně připraveni odučí své hodiny.
6. Následně se vrátí do své třídy a pokračují ve „své “ školní výuce dle rozvrhu. Po
páté vyučovací hodině se opět všichni sejdeme v učitelském klubu a provedeme
krátké zhodnocení celého dopoledne.
Vaše případné dotazy ráda zodpoví zástupkyně pro 1. stupeň Helena Lachmannová
a zástupkyně pro 2. stupeň Marcela Ebertová.

