
Vážení rodiče, 

v souvislosti s otevřením školy v omezeném provozu od 25. 5. 2020 Vám zasíláme aktuální informace. 
Dne 4. 5. jsem Vám poslala mail ohledně případného nástupu Vašeho dítěte do školy včetně manuálu 
MŠMT, který upřesňuje podmínky provozu školy od 25. 5. 2020. 

 

1. Přihlášení dítěte od 25. 5. 2020 
2. Provoz školy 
3. Organizace příchodu do školy, odchod ze školy 
4. Hygienická opatření 
5. Režim dne 
6. Informace k platbám – družina, zájmové kroužky, plavání, florbal, Boulder Bar 

 

 
1. Děkuji všem, kteří jste odpověděli, zda Vaše dítě bude či nebude do školy docházet. 

V současné chvíli je kapacita 15 dětí na skupinu naplněna, volná místa jsou pouze v přípravné 
třídě a jedno ve 2. třídě. Do skupin kmenových tříd jsme zařazovali děti podle času, kdy jste je 
Vy, rodiče, přihlásili. Děkujeme za pochopení. 
 

2. Škola bude otevřena od 8 do 16:30 hodin. Do 12 hodin bude probíhat výuková část dne, ve 
12 hodin dojde k prostřídání pedagogů. Výjimkou je pouze 5. třída, která bude mít dopolední 
výukový blok do 13 hodin. Bohužel není v personálních možnostech školy zajistit pro tuto 
třídu odpolední blok a žáci budou muset odejít domů. Paní učitelka Heřmánková je 
nakloněná diskusi o možné úpravě času. Sama se ozve rodičům 5. třídy. 
Od 12 do 12:30 hodin bude čas vyhrazen obědu. Již máme potvrzeno panem ředitelem ZŠ T. 
G. M., že zajišťují obědy jen pro své kmenové žáky. Je tedy nezbytné, aby si děti, které budou 
zůstávat ve škole i odpoledne, přinesly studený oběd. Platí možnost uložení oběda v lednici.  
 

3. Vzhledem k pokynům MŠMT je nutné organizovat již příchod ke škole. Vstup rodičů do školy 
není povolen. 0. – 3. třída se bude shromažďovat na zahradě školy, kam budou děti přicházet 
otevřenými vraty. Na zahradě budou označena shromaždiště pro jednotlivé třídy. Do budovy 
školy budou vcházet zadním vchodem. 4. a 5. třída se bude řadit před hlavním vchodem do 
školy. Nalevo pod okny družiny bude prostor pro 4. třídu, napravo pod okny Ovečky pro 5. 
třídu a do budovy školy budou žáci vcházet hlavním vchodem s pedagogem. Prosíme o 
poučení Vašich dětí o dodržování rozestupů při čekání minimálně 1,5 metru. Od 8 hodin bude 
přítomen u skupin pedagog, který si bude odvádět děti do tříd. Zde Vás velice prosíme, 
abyste příchod dětí směřovali k 8 hodině. Odchod ze školy již není organizován. Samostatný 
odchod dětí ze školy musí být písemně ošetřen. Při vyzvedávání dítěte osobně, prosím, 
čekejte u prosklených dveří.  
 

4. Velké poděkování náleží MČ P7, která nás zapojila do systému svých škol a poskytla nám 25 
litrů desinfekce, tisíc ochranných roušek a gumové rukavice. Škola dále pořídila desinfekční 
tekutá mýdla a dávkovače na desinfekci, které budou umístěny u vchodů do školy, ve třídách 
a na toaletách. Každý žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky. 
Pedagogové budou dbát na dodržování hygienických pravidel stanovených MŠMT, které jsem 
Vám již poslala v manuálu.  



5. Kromě třídních učitelů se budou žákům věnovat i další pedagogové – paní učitelka na Vv, pan 
učitel na Hv, paní učitelka na Aj a rodilý mluvčí. Harmonogram střídání se dozvíte vždy na 
začátku příslušného týdne od svého třídního učitele. Zajistit provoz školy v šesti skupinách, 
kdy čtyři pedagogové nemohou nastoupit, je velice náročné. Kroužky do konce školního roku 
nebudou, došlo by k míchání dětí, což je zakázáno. 
 

6.  Na základě výroku pana ministra Plagy není odpolední pobyt dětí ve škole pobytem ve školní 
družině. Z tohoto důvodu neplaťte školní družinu. 
 
Zájmové kroužky organizované školou ve druhém pololetí by měly být v tuto chvíli uhrazeny. 
Je velice složité pro paní hospodářku, aby vracela všem poměrnou část. Z toho vyplývá náš 
návrh – prosba. Kdo ví, že bude pokračovat v příštím školním roce ve stejném zájmovém 
kroužku, tomu by se peníze nevracely, převedly by se do dalšího školního roku s případným 
doplatkem, který by si vyčíslili jednotliví lektoři. V případě, že chcete poměrnou část platby 
vrátit, napište přímo paní hospodářce na mailovou adresu jana.hubatova@bratrska.cz. 
 
Do konce tohoto týdne dostanu informace od pana Šťastného z plavecké školy Vodník 
ohledně vrácení peněz za lekce plavání. Obdobně budou řešeny i platby za kroužek florbalu. 
 
Kroužky pořádané Boulder Barem si s Vámi řeší organizátoři přímo. Dnes jsem byla 
informována, že Vám byly poslány informace mailem. V případě, že jste informace 
neobdrželi, obraťte se přímo na mě, dopis mám k dispozici, ráda jej přepošlu. 
 
Děkuji za spolupráci v této nelehké době. 
 
12. května 2020                                                                          Pavlína Radová 
 
 
 
 
 
 
  
 


