
Vážení rodiče! 24.11.2020 

Velmi vás zdravím. Jsem ráda, že se do školy vrátí i žáci 3.-5.třídy a budeme zde již všichni. 

 To znamená ,že KONČÍ distanční výuka ,OBNOVUJE SE prezenční výuka. Pokud některý z žáků onemocní, bude 

dostávat úkoly jako nepřítomný žák, tak, jak bývalo zvykem v „ normálních časech“. 

Stejně tak, omlouvání v případě nepřítomnosti  - stanoví školní řád. 

 

Obědy budou žákům 3.-5.TŘÍDY automaticky k 30.11. PŘIHLÁŠENY. Pokud bude dítě nemocné – vy sami  /dle 

zvyklostí /obědy odhlásíte. 

Informace k návratu, které jste ode mne obdrželi 13.11., platí pro všechny žáky naší školy. 

PROSÍM DOPIS SI PROČTĚTE!!!   DĚKUJI!!! 

1. MŠMT –vydalo nové dokumenty: Informace k provozu škol a „PSA“ pro oblast školství 

                  /   Na našich  webových stránkách školy – jsou plně funkční/ 

            Informace k provozu škol  a školských zařízení  - nejdůležitější: 

 JE zakázán zpěv a tělesná výchova a sportovní činnosti. 

 Proto žádný z kroužků  odpoledne NEBUDE FUNGOVAT. 

 Tento dokument zpřísňuje dodržování homogenity skupin a tříd.  

 Výuka a výdej obědů je dobře zorganizováno – tam je vše v pohodě. 

 Problém trochu nastává v organizaci ŠD – víte, že je atypicky řešený prostor – nám vždy velmi 

vyhovoval- a s tím nastavený chod celé družiny – děti se mohly „MÍCHAT“ .  

 Ranní družina je bez omezení  - tam využijeme prostor celého druhého patra./žáků není mnoho/. 

 Odpolední ŠD pro děti z 1.-2. třídy je zajištěna do 16,00 hodin. 

 Provoz odpolední ŠD  jednotlivých tříd/skupin/ 3.-5.třídy je v pohodě zajištěn do 14,00 hodin. 

              Chci poprosit rodiče z 3.-5.třídy, zda-li můžete zajistit dozor nad svými dětmi  – aby  do 14,00 hodin       

              děti odcházely z ŠD. Není to příkaz, je to prosba, pokud NELZE – ZŮSTANE vaše dítě v ŠD a  

              nemusíte nám nic vysvětlovat.  Přijmeme vaši informaci. 

              Celé to ošetříme písemně – lístek. 

 

2.Informace k obědům: paní Buřilová nám postupně sděluje, kolik budou žáci platit NA MĚSÍC PROSINEC. 

                                        Platba se bude u jednotlivých dětí lišit/záleží na vratku za říjen a listopad/   

ČÁSTKA bude NAPSANÁ V NOTÝSKU  a vás prosím, posílejte UVEDENOU ČÁSTKU PŘESNĚ, jak jsme si již zvykli. 

3. PLAVÁNÍ – v řešení, je přesun na II.pololetí školního roku.  Vím, že někteří z vás již platili – o peníze 

nepřijdete. Vy ,kteří ještě neplatili –  prosím peníze NEposílejte.  

4. Školné ŠD –  také v řešení. 

Jakmile budu mít jasno, budu vám psát –  NEJDÉLE DO KONCE ROKU 2020. 

5. Je to předběžné, ale vím, že jsme již v počátku normálního školního roku plánovali udělení 2 dnů      

     ředitelského volna v prosinci před VÁNOCEMI. Vánoční prázdniny začínají ve středu 23.12. a  na pondělí  

     v 21.12.+úterý 22.12. by byly avizované dny ředitelského volna uděleny. Je možné ,že opět MŠMT volno  

     pod jiným názvem doporučí. 

   Nenastanou-li jiné okolnosti – půjdeme do školy naposledy  v pátek 18.12. a poprvé v novém roce      

    4.1.2021. Ale vše může být ještě jinak. Určitě vám budu psát. 

 

Dovolte, abych znovu poděkovala za vám všem za  spolupráci  v době distanční výuky. 

  Paní učitelky  1. a 2. třídy jsou  spokojené, jak děti umí  a hezky se zapojily do společné práce. 

 

Protože v neděli začíná adventní čas –předzvěst krásných svátků, 

přeji vám i vašim blízkým, abyste ho hezky zahájili  

a společně prožili. 

 Přeji hodně zdraví a ještě jednou za vše děkuji. 


