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Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,   

 
chtěl bych vám poděkovat za vaši práci s dětmi, za vaši trpělivost. 

Vím, o čem mluvím, také se doma učíme s naší dcerou . Věřte, že my učitelé si dokážeme dobře představit, 

co asi občas při učení doma probíhá . Děkuji, že se snažíte s námi spolupracovat a komunikovat. 
 
V této době je práce pedagogů daleko náročnější než při „normální“ výuce, zároveň ale klade velké požadavky 
i na vás, rodiče našich žáků. Proto děkujeme vám všem, kteří tak výborně spolupracujete s třídními učiteli i učiteli 
ostatních předmětů. Děkujeme za vaši ochotu, píli, snahu i čas, který domácí přípravě věnujete. Za speciální třídy 
a třídy žáků s poruchou autistického spektra patří velký dík naprosté většině rodičů, kteří jsou v úzkém kontaktu 
třídními učitelkami. Ty předávají úkoly pro děti buď mailem, nebo si pro ně rodiče chodí ke škole. Snaží se vymýšlet 
i jiné aktivity, např. pomocí speciální aplikace sdílejí s dětmi fotografie, práce i nápady. Do práce jsou zapojeny 
i asistentky pedagogů, které pravidelně probírají s třídními, co je třeba připravit, přinášejí učitelkám i různé 
náměty, např. pro výtvarnou a pracovní výchovu apod., komunikují s některými rodiči. 

 
Co je dále nového? 
V pondělí 23. 3. 2020 odhadl ministr školství Robert Plaga, že návrat do škol by mohl být v druhé polovině května. 
Zkrácení letních prázdnin podle něj nenastane.  
Byla přijata nová pravidla pro ošetřovné, platí od března na celou dobu mimořádných opatření přijatých 
v souvislosti s COVID-19.  
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 

 
Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých 
sociálních služeb pro hendikepované. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno 
i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu.  

 
Nadále tedy platí, že rodiče, kteří potřebují výše uvedené potvrzení vystavit, kontaktují školu e-mailem na: 
hospodarka@ruzinovska.cz nebo skola@ruzinovska.cz 
nebo telefonem na číslech: 241 726 096, 771 120 214, 241 710 781. 
Formulář vám zašleme e-mailem.  
Originály pak budou pro všechny žáky připraveny ve škole.   

 
Prosím, buďte i v dalších dnech v kontaktu se svými třídními učitelkami, komunikujte s nimi a dávejte jim zpětnou 
vazbu. Naši učitelé počítají s tím, že hodnocení domácích úkolů se stane důležitou součástí známek na vysvědčení. 
Prosíme, komunikujte s učiteli e-mailem a mobilním telefonem, osobní kontakt nedoporučujeme. Svou případnou 
návštěvu školy nám prosím předem telefonicky avizujte. Doba komunikace se školou by měla být v rámci běžné 
pracovní doby tedy od 8 do 16 hodin. Prosím rodiče, kteří nereagují na e-maily a telefonáty vyučujících, 
aby školu kontaktovali. 

 
Na závěr, to nejdůležitější, chraňte své zdraví, věřte, že se snažíme se vzniklou situací vypořádat, jak nejlépe umíme, 
děkujeme vám za pochopení i za podporu. Kdybyste cokoli potřebovali, neváhejte mne kontaktovat. 

 
e-mail: skola@ruzinovska.cz 
tel: 771 120 214, 241 710 781, 241 726 096 

 
 
 Mgr. Milan Záruba, ředitel školy 
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