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Vážení rodiče,
s příchodem nového školního Vás chci informovat o opatřeních, které vyplývají z aktuální situace. Nejprve je
potřeba vysvětlit, že v současné době vycházíme z manuálu, který nám zaslalo ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Proto Vás žádáme, abyste vnímali současnou situaci jako mimořádnou, ve které škola usiluje
o nastavení bezpečných hygienických a protiepidemických opatření. Z toho vyplývá několik změn, s nimiž
bych Vás rád nyní seznámil.
Organizace prvního školního dne a schůzky rodičů
Nový školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020 v 8 hod. před hlavním vchodem do budovy. Slavnostně
přivítáme především naše prvňáčky, které mohou jejich rodinní příslušníci fotografovat a natáčet před školou.
Dovnitř budovy žádné dospělé s prvňáčky vpustit nemůžeme. Respektujte prosím toto omezení, které
zavádíme z preventivních důvodů. Dokumentaci ve třídě pro Vás zajistíme. Schůzka rodičů prvňáčků
proběhne od 9 hod. ve třídě. Žádáme, aby se za rodinu dostavil vždy pouze jeden zástupce, a to
v ochranné roušce.
Zákonní zástupci žáků 2. – 9. ročníků budou mít schůzku rodičů ve čtvrtek 3. září 2020 od 16 hod.
pro 2. – 5. třídy a od 17 hod. pro 6. – 9. třídy. Opět platí žádost o účast pouze jednoho zástupce za rodinu
a pohyb po škole v ochranné roušce.
První školní den jsme zkrátili provoz školní družiny do 14.30 hod.
Další informace ohledně na začátku nového školního roku
Při přípravách jsem hovořil s našimi vyučujícími a kladl jim na srdce, ať vezmou v potaz výjimečnost
aktuálního stavu. Jednotliví pedagogové budou v podzimních měsících mapovat výukovou situaci žáků
po jarní karanténě a hlavních prázdninách. Tvoříme aktuálně plán dalších činností, aby došlo k přirozené adaptaci žáků po návratu do školy, vytvoření podmínek pro vzdělávání a v neposlední řadě se připravujeme na případnou distanční výuku.
Pro tento náročný proces potřebujeme Vaši podporu a pochopení, proto komunikujte se svým učitelem
a poskytujte mu co nejvíce informací, které dopomohou zapojení Vašich dětí do výuky. Na druhou stranu není
potřeba odkládat nebo zásadně měnit postupy, které se osvědčily v době výuky na dálku na jaře 2020:
 Budeme nadále využívat výuku v prostředí platformy Google Classroom nejen na II. stupni a také
na I. stupni, a to od 1. tříd.
 Komunikovat s rodinou bude škola nastavenými kanály, přednostně budete dostávat informace
prostřednictvím aplikace Bakaláři. Využíváme i nadále Komens.
Pomozte nám tedy při zavádění pravidel distanční výuky, respektujte prosím doporučení, termíny a obsah vzdělávání, jež Vám budou připravovat naši učitelé. S pravidly distanční výuky Vás v blízké době seznámíme. Pro dobrou vzájemnou spolupráci nám prosím poskytněte informaci, jak jste na tom doma s technickým
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vybavením v oblasti digitálních a komunikačních technologií, ať můžeme naši vzdělávací nabídku v případě
distanční výuky nastavit co nejlépe.
Přeji nám všem, ať je začátek nového školního roku co nejpříjemnější. Dále bych byl rád, aby děti
chodily do naší školy s nadšením a poznatky či dovednosti jim byly v životě jen k užitku. Pevně také doufám,
že budeme nadále rozvíjet důvěru mezi rodinou a školou.
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