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Vážení rodiče, zákonní zástupci,  

 
současná situace je pro každého z nás náročným obdobím.  
Bohužel musíme spíše počítat s tím, že bude zřejmě trvat dlouho.   
Každopádně ochrana zdraví našich dětí, Vás, Vašich rodin, našich zaměstnanců a jejich rodin, to je v této 
chvíli to nejdůležitější.   
My ve škole, stejně jako asi nikdo v ČR, nevíme, jak se situace bude nadále vyvíjet. 
V okamžiku, kdy budeme mít nějaké konkrétní informace týkající se naší školy, určitě Vám je sdělíme, a to 
především prostřednictvím třídních učitelů, přístupné budou také na webových stránkách školy. 
 
V uplynulých dnech si několik z vás vyzvedlo ve škole vyplněný tiskopis Žádosti o ošetřovné při péči o dítě 
do 10 let. Rodiče, kteří potřebují výše uvedené potvrzení vystavit, kontaktujte školu e-mailem na: 
hospodarka@ruzinovska.cz nebo skola@ruzinovska.cz. 
Dále pak také i na níže uvedených telefonních číslech. 
Formulář Vám zašleme e-mailem.  
Originály s podpisem jsou pak pro všechny žáky do 10 let připraveny ve škole.   
Předpokládáme, že „ošetřovné“ bude rozšířeno i na děti do věku 15 let a na delší dobu, zřejmě po celou 
dobu uzavření škol. 

 
V následujících dnech buďte prosím nadále v kontaktu se svými třídními učitelkami.  
Sdílejte systém i průběh domácí přípravy, předávejte třídním zpětnou vazbu.  
Zpětná vazba je opravdu důležitá.  
Je zdrojem informací mimo jiné i o tom, zda jsou žáci zadanými úkoly vytíženi přiměřeně nebo naopak, 
zda nedochází k přetížení Vašich rodin.  
Následně poslouží také k orientaci v další práci, až se žáci do školy vrátí. 
 
Prosíme, komunikujte s učiteli e-mailem a mobilním telefonem, osobní kontakt nedoporučujeme. 
Provozní doba je dopoledne od 8:30 do 12:00 hodin. 
Svou případnou návštěvu školy nám prosím předem telefonicky avizujte. 
 
Věřím, že preventivní opatření, která se snaží vláda zavádět, budou účinná. 
Prosím, chovejme se všichni zodpovědně, dodržujeme preventivní opatření i karantény.  
Děkujeme všem za pochopení a doufám, že brzo bude zase vše dobré. 
Kdybyste cokoli potřebovali, neváhejte mne kontaktovat. 
 
e-mail: skola@ruzinovska.cz 
tel: 771 120 214, 241 710 7891, 241 726 096, 

 
Prosím, pozdravujte děti. 

 
 
 

 Mgr. Milan Záruba, ředitel školy 
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