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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nun ist schon die 3. Woche des Distance Learnings fast vorbei. Es läuft im Großen und Ganzen
gut, natürlich gibt es Herausforderungen und Schwierigkeiten, aber diese gibt es im regulären
Alltag des Präsenzunterrichts auch.
Wir bedanken uns für die zahlreichen Rückmeldungen, freuen uns über die sehr vielen
positiven Meldungen aber nehmen auch die kritischen Anmerkungen ernst. Deswegen arbeiten
wir ständig an Verbesserungen, um Ihnen/Euch allen das neue Lernen und Arbeiten so gut wie
möglich zu gestalten.
Nach der letzten Pressekonferenz des Bildungsministers Faßmann wird immer klarer, dass
wir frühestens im Mai wieder in der Schule anfangen werden- vorerst mit der Maturaklasse, bzw.
auch mit den 4.Klassen.
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_info.html
Wie schaut Distance Learning in MS OfficeTeams nach den Osterferien aus?











wir kehren ab dem 15.4. zu unserem regulärem Stundenplan zurück
um unseren SchülerInnen eine geordnete Tagesstruktur zu ermöglichen stehen die
LehrerInnen zu den gewohnten Zeiten des regulären Stundenplanes online zur Verfügung
(für Nachfragen, kurze Videokonferenzen etc.)
LehrerInnen laden Materialien, Arbeitsblätter, Links, Hausübungsangaben hoch,
sammeln auch Hausübungen wieder ein und geben ein zeitnahes Feedback (Keine
Benotung!) - nur Mitarbeits Plus/Minus
zum Thema "Neuer Stoff": Neben der Wiederholung und Festigung bereits
durchgenommenen Lehrstoffs darf nach den Osterferien in allen Schularten auch
neuer Lehrstoff in Form von Distance Learning vermittelt werden.
es finden bis auf Weiteres keine Leistungsfeststellungen statt. Die im Rahmen der
Überbrückungsphase erbrachten Leistungen fließen als Mitarbeit in die Semester- bzw.
Jahresbeurteilung mit ein.
falls es SchülerInnen gibt, die wegen technischer Probleme nicht online in Teams
arbeiten können: wir werden nach Bedarf Lernpakete zusammenstellen und per Post
verschicken, oder zum Abholen in der Schule bereitstellen – bitte informieren Sie sich
über die Klassenvorstände!

Wir wissen, dass für Sie, Eltern, die Situation jetzt nicht einfach ist. Die Anforderungen und die
damit verbundenen Belastungen sind – speziell unter Berücksichtigung Ihrer/Eurer
unterschiedlichen privaten Lebensumstände – enorm, das ist uns bewusst.
Wir wünschen Ihnen eine schöne und geruhsame Osterwoche!
Bleiben Sie gesund!
Helena Huber
Wien, 2.4.2020
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Milí rodiče, milé žákyně, milí žáci,
třetí týden vyučování na dálku (Distance Learning) máme téměř za sebou. Vše probíhá v rámci
možností bez vážnějších problémů a pokud se obtíže objeví, snažíme se je obratem vyřešit.
Děkujeme Vám mnohokrát za Vaše četné kladné a povzbuzující reakce, ale i za kritické
připomínky, které samozřejmě bereme vážně. Učitelé stále pracují na zdokonalování metodiky s
cílem žákům co nejlépe zpřístupnit nové způsoby učení a práce.
Podle poslední tiskové konference ministra školství pana Faßmanna je stále jasnější, že
výuka ve škole bude postupně začínat nejdříve začátkem května, a to nejprve v maturitní třídě,
případně ve 4. ročníku.
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_info.html
Jak bude probíhat vyučování na dálku v MS Office Teams po Velikonocích?









Od 15.4. se budeme opět řídit podle stávajícího rozvrhu hodin, abychom žákům
umožnili pravidelnost a uspořádaný denní režim.
Učitelé budou žákům k dispozici online podle platného rozvrhu (videokonference,
dotazy, nejasnosti apod.)
Pedagogové vloží výukový materiál, pracovní listy, odkazy, úkoly apod. na platformu
Teams. Odevzdané úkoly v odpovídajícím čase učitelé okomentují (žádné známkování
však neproběhne, pouze hodnocení spolupráce plus/minus) a zašlou zpět žákům.
K tématu ‘nová látka’ – po Velikonocích je možné, vedle opakování a procvičování již
zvládnutých témat, probírat formou vyučování na dálku i novou látku.
Do odvolání nebude probíhat žádné známkování. Plnění úkolů v současném
přechodném období se do konečné známky na vysvědčení bude započítávat jako
spolupráce.
V případě, že žáci nemohou pracovat online v systému Teams, budou jim dle potřeby
sestaveny vyučovací balíčky, které obdrží e-mailem, poštou, nebo budou připraveny k
vyzvednutí přímo ve škole – kontaktujte v této záležitosti svého třídního učitele.

Milí rodiče, víme, že pro Vás současná situace není jednoduchá. Požadavky a s nimi spojená
zátěž jsou vysoké, uvědomujeme si a zohledňujeme také rozdílnou životní situaci každé rodiny.
O to více si ceníme Vašeho zodpovědného přístupu k práci s dětmi a jejich přípravě na zvládnutí
učiva.
Přeji Vám a Vašim drahým krásný a klidný velikonoční týden!
Zůstaňte zdrávi!
Helena Huberová
Wien, 2.4.2020

