
Vážení rodiče!                                        23.9.2020 

Jistě jste zaznamenali změnu na postu ministra zdravotnictví. V úterý nový pan ministr vyzval/rozhodně 

nenařídil/ nás ředitele škol, abychom v pátek 25.9. dali ředitelské volno. 

Připomínám, že na školní rok mám školským  zákonem stanovených 5 dnů ředitelského volna – ne více.  

Dát či nedat je plně v kompetenci ředitele školy. 

Důvody, proč  nedám ředitelské volno.  

 Vzděláváme malé děti , jsem si vědoma , že potřebují v takový den hlídání. 

 Situace v naší škole je zatím příznivá. 

 Dle informací vyučujících  se děti pěkně zapojují  a pracují, soustředí se . 

 Upravený chod a organizace školy a ŠD je plynulý. 

 Nevíme, co nás čeká v dalších dnech a měsících. 

 Je dobré příznivou situaci využít ke vzdělávání ve škole/ prezenční výuka/. 

Připomínám, že o případné distanční výuce/výuka na dálku, jak jsme to zažili na jaře/ 

NEROZHODUJE ŘEDITEL ŠKOLY ANI ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE. To není otázka  soukromého rozhodnutí.  

K určité změně ve školském zákoně ale dochází ,jestliže z důvodu krizové, mimořádné situace  či 

karantény bude celá škola uzavřena –všichni  žáci  povinně přecházejí do distanční  výuky./Určuje 

MŠMT,MZ, vláda  apod./.  

Z důvodu konání voleb a umístění volební místnosti v hale školy /jak jsem avizovala v dopise 28.8./musím 

upravit konce výuky i s obědem  dne 2.10.   a také 9.10. – pátky. Volby jsou dvoukolové.  
Ranní ŠD normálně funguje. 

V TYTO  2 DNY UKONČÍM PROVOZ CELÉ ŠKOLY   I  ŠD V 12,30 HODIN. 

Přichází volební komise – nechci ,aby se setkala s dětmi. 

  HARMONOGRAM  odchodů po obědě jednotlivých tříd. 

1.třída – 12,15 hod. 

2. třída – 12,15 hod. 

3.třída- 12,00 hod. 

4.třída – 11,45 hod. 

5. třída – 11,45 hod. 

 Všechny děti ze všech tříd ,které neobědvají , odchází v 11,45 hodin. 

Velmi si vážím  vaší podpory  všech  opatření , o kterých jsem psala  v dopisu ze dne. 17.9. , který jste 

obdrželi e-mailem . 

Velké poděkování patří také  dětem za báječnou spolupráci,  vstřícnost a pochopení  nastavených 

pravidel – hygiena, roušky apod. 

Prosím potvrďte třídním učitelkám přečtení tohoto dopisu.   

Ještě jedna informace – webové stránky jsou již aktivní. 

                            

                                            Přeji pevné zdraví vám i vašim blízkým. 



 

 

 

                    


