Předpokládaný nástup dětí a žáků k 12. 4. 2021
Vážení rodiče,
po dnešní tiskové konferenci ministrů zdravotnictví a školství to vypadá, že termín návratu
do škol bude 12.4. Konečné rozhodnutí by mělo padnout v úterý 6.4. 2021, ale opravdu
nedovedu odhadnout, jak to bude vypadat. Zatím jsme neobdrželi žádný oficiální manuál
pro režimová opatření a testování!
Rodičům dětí v MŠ
Vracet se budou zatím pouze předškoláci! Bohužel mladší děti se zatím vracet nebudou!
Děti budou 2 x týdně (PO a ČT) testováni stěrem z přední části nosu. Měly by to dle
instrukce zvládnout samostatně, bylo by asi dobré doma malinko natrénovat, aby se nebály
si opatrně sáhnout tyčinkou do nosu.
Dobrou zprávou je, že předškoláci nebudou muset nosit roušku!
Rodičům žáků v ZŠ
Třídy budou chodit systémem – jeden týden prezenční výuka, druhý týden distanční výuka,
tedy ve škole budou vždy najednou dvě nebo tři stejné třídy! Smyslem, dle MŠMT a MZ je
to, že tak bude ve škole vždy cca poloviční počet žáků, a tedy je to snížení rizika nákazy.
Obě ministerstva jasně stanovila, že nyní není cílem pomoci rodičům, ale umožnit
docházku žáků!
Pro Vás to znamená, že může nastat situace (a určitě v mnoha případech nastane), kdy
v jednom týdnu budete mít ve škole jedno dítě, a sourozenec bude doma, a naopak. Prostě
je tu nutné mít v jednom týdnu 3 třídy, a v jednom 2 třídy, a sourozenci jsou napříč všemi
ročníky!
Rotační systém je šílený, nejen pro Vás, ale i pro nás! Z našich pěti třídních učitelek jsou tři
také maminkami s malými dětmi. V případě jejich domácí péče o vlastní dítě na rotační výuce
musím jako ředitel upřednostnit variantu, aby mi paní učitelky nezůstaly doma s vlastním
dítětem! Nahradit v této době tři kvalitní učitelky dlouhodobě nelze, ani vychovatelkami, ani
jinými suplenty! Tedy nastavení toho, která třída naší školy bude mít jaký týden jako
prezenční, a který jako distanční – to rozhodnu ve chvíli, kdy bude jasné, jak to „mé“ paní
učitelky dostanou na vědomí od škol jejich dětí!
Zrovna tak není možno, při takhle upnutých nařízeních, ještě brát v potaz nějaké další
aktivity Vašich dětí, jako jsou různé individuální vzdělávací aktivity (sport, hudebka apod.).
Žáci budou 2 x týdně testováni stěrem z přední části nosu. Měli by to dle instrukce
zvládnout samostatně, bylo by asi dobré doma malinko natrénovat, aby se nebály si opatrně
sáhnout tyčinkou do nosu.
Ve škole budou ta opatření, která už jste zažili na jaře nebo na podzim, tedy posunuté
nástupy k výuce, upravený rozvrh, přísný režim u stravování apod.

VŠEM rodičům
Testování dětí i žáků je nutnou podmínkou pro prezenční výuku.
Pokud jako rodiče odmítnete nechat dítě nebo žáka testovat, nemůže se dítě/žák účastnit
prezenční výuky!
V takovém případě nemá žák/dítě nárok ani na distanční výuku, jak probíhala dosud. Ale
může v tom týdnu, kdy nebude ve škole, dostávat samostatnou práci, či využít konzultaci
s paní učitelkou.
V úterý 6.4. snad budu vědět více, a budu se snažit Vás na webu školy informovat! Prosím,
sledujte web, ne vždy je v časovém presu možné rozesílat všem hromadné emaily!
A nezlobte se prosím na mě, tato opatření a nařízení si nevymýšlím, a uvědomuji si, jak už
skoro rok doma, i v práci, musíte improvizovat. I pro mne, a mé kolegyně, je to opravdu
velmi nepříjemné a vysilující údobí.
Děkuji, a přeji všem hezké Velikonoce!
Mgr. R. Cvach (ŘŠ)

