
Vážení rodiče, 
 
po delší odmlce se ozývám, abych informoval o všem, co nás v nejbližší budoucnosti čeká 
(pokud to zase nějaké zasedání štábu nebo soud nezmění). 
Děkuji za vaši práci s přípravou vašich dětí na vyučování, za dohled nad jejich aktivitami i 
odesíláním úkolů. Četnost úkolů jsem s paní zástupkyní bedlivě sledoval a chci vás ubezpečit, 
že co do rozsahu a množství, jsme na spodní hranici aktivit. Vyplývá to z šetření, které jsme 
provedli u mnoha našich učitelek, které mají děti jako žáky na jiných školách. Doufám, že to 
nějak spolu dotáhneme až do prázdnin.....Ale ne úplně a ne se všemi. Proč? Protože školy se 
budou otevírat k dobrovolné výuce. I když budou děti dodržovat hygienická pravidla, všichni 
víme (a vy už teď taky), že záleží hlavně na dětech a na tom, jak dovedou poslouchat a plnit 
příkazy.  (To je jen taková zmínka a fakt, že děti jdou do škol na vlastní individuální 
zodpovědnost!!!) 
 
Docházka: 
 

1. V pondělí 11. 5. 2020 v 9:00 hodin začnou dobrovolné konzultace žáků devátých tříd k 
přijímacím zkouškám. Není určena žákům, kteří už jsou přijati na učební obory. Bude 
probíhat zřejmě každý den dvě vyučovací hodiny - do 11,00 hod. Jeden den bude blok 
matematiky a další den blok českého jazyka a znovu střídání (jedná se o předběžnou 
představu). Žáci zůstanou rozděleni ve skupinách po třídách, skupina nesmí být víc jak 
15 žáků. POZOR! Na tyto konzultace se musíte přihlásit třídnímu učiteli. Pokud tak 
neučiníte do 11.5., tak jeho pozdější přihlášení není možné! Máte to ve vašich rukou. 
O ukončení rozhodne ředitel školy po uskutečnění přijímacích zkoušek. 

 
2. Od 25. 5. 2020 začne dobrovolná výuka žáků prvního stupně. Ve středu k tomu budeme 

mít poradu učitelů, protože potřebujeme vyřešit spoustu problémů, které nechalo 
ministerstvo na nás. Ale jeden úkol už pro vás mám dnes: do pátku 8.5. byste měli 
nahlásit třídnímu učiteli tato fakta: jestli dítě nastoupí, jestli bude chtít oběd, jestli 
bude chtít být ve škole v rámci "družiny" až do 16 hod.  

Všechny tyto dotazy jsou předběžné. Na základě zjištění zájmu budeme organizaci 
připravovat a poté budeme informace upřesňovat. Podle těchto kritérií budeme 
skládat skupiny po 15 dětech, které se nebudou míchat, potkávat ani měnit. Děti bude 
vyučovat buď jejich třídní učitel, nebo asistent pedagoga, nebo učitel druhého stupně. 
Uvidíme, jak se domluvíme. Vy se nezapomeňte přihlásit k výuce (bude probíhat 3 - 4 
hodiny denně). 

Sledujte další zprávy na našich webových stránkách. Začátkem příštího týdne budeme 
informace opět upřesňovat. 
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