Vážení rodiče,
ráda bych vás informovala o tom, co nás v následujících týdnech a měsících čeká. Věřte, že úplně
nejraději bych vám teď napsala, jak moc nám všem chybí děti ve škole a jak již brzy začneme s běžnou
výukou a uskutečníme všechny naplánované aktivity. Ale takto jednoduché to bohužel není.
Do konce školního roku bude provedeno vyúčtování přeplatků za zrušené aktivity:
-

-

v letošním školním roce se neuskuteční žádné výjezdové akce žáků (školy v přírodě pro 1. až
3. třídy, letní sportovní kurz pro 5. a 8. třídy, environmentální kurz pro 6. třídy) a zaplacené
zálohy vám v plné výši vrátíme
poplatek za školní družinu za období březen až červen bude vrácen rodičům z důvodu
uzavření školní družiny
z uhrazené ceny kroužků a kurzů na 2. pololetí bude odečtena částka za uskutečněné hodiny
v měsíci únoru a zbytek bude vrácen
obědy ve školní jídelně jsou automaticky odhlášeny (včetně obědů pro 1. třídy) a případné
vratky budou vyúčtovány v 7/2020

Dle vyhlášení vlády bude od 25. května možná osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole, ale:
-

-

pouze prostřednictvím školních skupin s max. počtem 15 dětí a za dodržení daných podmínek
(např. jedno dítě v lavici, nošení roušek při skupinových aktivitách, neměnné skupiny, bez
tělesné výchovy, bez školní družiny, provoz školní jídelny bude podmíněn aktuální
epidemiologickou situací)
docházka do školy bude dobrovolná a je určena zejména pro ty rodiče, kteří se nemohou o
své děti doma postarat
rodiče budou muset školu žádat o začlenění dítěte do školní skupiny
do školy mohou přijít pouze zdravé děti, které netrpí chronickou chorobou a současně
v domácnosti dítěte nesmí žít nikdo jiný z rizikových skupin včetně prarodičů

V tuto chvíli nám ještě chybí hodně informací, jak konkrétně budou dny ve škole organizovány a jaká
bezpečnostní opatření budou muset být zajištěna. Další vládní nařízení by mělo být vyhlášeno
začátkem května. Následně vás budeme kontaktovat, abychom zjistili, kdo z rodičů bude mít zájem
o zařazení dítěte do školní skupiny.
V tuto chvíli víme, že určitě bude i nadále pokračovat distanční výuka pro žáky z prvního a druhého
stupně. My, mnichovičtí učitelé uděláme vše proto, abychom zajistili takové vzdělávání na dálku, aby
žáci zvládli základní učivo daného ročníku a mohli na konci školního roku obdržet zasloužené
vysvědčení. Rovněž si uvědomujeme, že nedílnou součástí školy je možnost vzájemného kontaktu se
svými učiteli či spolužáky. Díky nástrojům Teams a WhatsApp se můžeme potkávat alespoň virtuálně.
Vím, že je to pro všechny hodně důležité. (A nad technickými obtížemi postupně vítězíme!)
Vážení rodiče, velmi si vážíme vašeho obrovského nasazení a uvědomujeme si, v jaké složité
rodičovské roli se nyní nacházíte. Naše školní psycholožka pro vás i pro vaše děti připravila
doporučení a nabízí své služby. Více v následujícím videu a v přiložených dokumentech.
S pozdravem
Marcela Erbeková, ředitelka školy
V Mnichovicích 21. dubna 2020

