
Vážení rodiče, zákonní zástupci a všichni, kteří jste ve spojení s naší školou.

Ráda bych Vás touto cestou pozdravila a předala několik důležitých informací.

Mimořádná situace, ve které všichni jsme, narušila naše zvyklosti a jistě se stále snažíme najít

optimální  cestu  spolu  s přijetím  všech  potřebných  opatření  a  využitím  možností,  které

máme. 

Pondělní vystoupení pana ministra dalo, byť pro nás jen částečně, odpovědi na nejdůležitější

otázky, které zajímají nás na základních školách.

Termín ukončení současného stavu nepadl. Bylo řečeno, že tak, jak se opatření zaváděla, tak

v opačném pořadí budou zrušena. Školy se uzavíraly jako první  velké opatření,  dá se tak

předpokládat, že se tedy otevřou jako poslední. O termínu se spekuluje, ale padly možnosti -

polovina května, konec května a dokonce i  úvahy o tom, že by se neotevřely v letošním

školním roce vůbec. Všechno jistě závisí na vývoji situace. 

Ale právě na základě avizovaného výhledu Vám tímto předávám některé důležité informace:

 Ošetřovné

Pro potvrzování žádostí zavádíme ve škole 

úřední hodiny kanceláře školy v     pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 hodin  .

V elektronické podobě zasílejte prosím žádosti o potvrzení na e-mail.:  

osetrovne@zsukrcskeholesa.cz .

 Školní psycholog

Pro  možnost,  že  byste  měli  potřebu a  zájem je  Vám  k dispozici  naše  paní  školní

psycholožka  PhDr.  Lenka  Kolajová.  Připojuji  její  nabídku:  „ Nabízím  všem  dětem,

žákům, pracovníkům, přátelům školy, rodičům i všem, kteří cítí potřebu v této náročné

životní  situaci  své pocity,  nejistoty, trápení  i  problémy konzultovat nebo si  jen tak

"popovídat,"  možnost  bezpečné  on-line  konzultace,  poradenství,  psychoterapie  i

krizové intervence. Stačí  zavolat či  poslat SMS na telefon 770 182 046 domluvit  si

přesný čas a způsob např. Skype, Whats App, Messenger či telefonní hovor. Musíme si

pomáhat…“

 Školy v přírodě

Předpokládáme, že výjezdy plánované v tomto školním roce se neuskuteční. 

Neplaťte doplatky podle dříve stanovených termínů. O dalším postupu jednáme.

mailto:osetrovne@zsukrcskeholesa.cz


 Zápis dětí do 1. tříd

Zápis  proběhne bez  přítomnosti dětí podle  pokynů na www stránkách  naší  školy

v záložce Prvňáčci .

 Přijímací zkoušky

Podle dostupných informací se předpokládá, že se přijímací řízení na střední školy

uskuteční 14 dnů po opětovném otevření škol.

 Ředitelské dny

Odvolávám vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 6. 2020. 

Školní rok ukončíme dne 30. 6. 2020.

 Ukončení školního roku a školní akce

S ohledem na okolnosti rušíme všechny akce plánované ve škole do konce školního

roku.

Jediné,  co  zůstává  s otazníkem,  jsou  pohovory  s rodiči  a  poslední  školní  den  –

vydávání vysvědčení, stužkování deváťáků a ocenění prvňáčků.

 Zadávání učiva

Stále  pokračujeme v zadávání  a  předávání  učební  látky  přes  webové  stránky  naší

školy.

Někteří učitelé volí i jiné formy výuky a komunikace, kdy způsob, jakým pracují je plně

v jejich  kompetenci.  Učitelé  jsou  připraveni  s Vámi  komunikovat,  pokud  by  bylo

třeba.

Závěrem dovolte, abych poděkovala. Vám milí rodiče, prarodiče, žáci a všichni, kteří se spolu

s námi podílíte na řešení současné situace v rámci uzavření škol. 

Role učitele je ve velké míře přenesena na Vás a my všichni si uvědomujeme, jak je to pro

Vás mnohdy obtížné. Bez Vás by to však nešlo. Tuším, že se na znovuotevření škol těšíme

téměř všichni.

Přeji Vám všem hodně trpělivosti, klidu a pohody, optimismu a moc si přeji, ať se nám všem

to zlé, co vnímáme okolo nás, vyhýbá.

Dagmar Malinová

ředitelka školy


