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Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,   

 
 nejprve mi dovolte, abych vám v této nelehké době popřál mnoho dobrého a hlavně pevné zdraví! 

Chtěl bych vám opět poděkovat za vaši práci s dětmi, za vaši trpělivost. Děkujeme vám všem také za spolupráci 
 s třídními učiteli, učiteli ostatních předmětů i dalšími pedagogickými pracovníky školy. Prosíme, buďte i nadále 
 v kontaktu s našimi pedagogy, komunikujte s nimi a dávejte jim zpětnou vazbu. Prosíme, komunikujte e - mailem
 a mobilním telefonem, osobní kontakt nadále nedoporučujeme, ale zároveň nevylučujeme.  

Prosíme, svou případnou návštěvu školy nám předem telefonicky avizujte. 
Co je nového? 

 Vláda v úterý 14. 4. 2020 představila plán postupného otevírání škol. Byl určený termín 25. 5. 2020 k zahájení výuky 
 na 1. stupni a v dalším týdnu možnost formou jednotlivých konzultací ve škole i přítomnost žáků 2. stupně. 
 Docházka do škol bude tedy i po 25. 5. 2020 nadále regulovaná. Rodič může odmítnout poslat dítě do školy, výuka 
 pak bude dál probíhat na dálku. Děti trpící některým z rizikových chronických onemocnění nebo děti, které bydlí 
 společně se starším člověkem 65 let, by do školy nadále chodit neměly. Absolutní prioritou je pro nás zdraví 
 a bezpečnost žáků i pedagogů. Pokud se dítě nebude moci z důvodu regulačních opatření docházky zúčastnit, 
 rodič bude mít nárok na ošetřovné. Za dny, kdy dítě do školy bude docházet a není překážka v zaměstnání, 
 dávka vyplácena nebude. Dále ministr Plaga zmínil, že by stravování mohlo probíhat formou studených obědů, 
 aby nebylo by nutné jíst přímo ve školní jídelně.  
 Ale nepředbíhejme a vyčkejme. Epidemiologové mají do konce dubna připravit manuál, ze kterého bude 
 ministerstvo školství vycházet. Vše pak bude přesně definováno v metodickém pokynu ministerstva školství, 
 který vyjde koncem měsíce. Situaci sledujeme a čekáme i na nějaké informace týkající se škol jako jsme my, tedy 
 našich speciálních škol, které jsou zřízené podle paragrafu 16, odstavce 9 školského zákona.  
 A pár slov ke klasifikaci a vysvědčení za aktuální školní rok: 
 Ministerstvo školství připravuje novou vyhlášku, která se bude této oblasti týkat. Předpokládáme, že vše bude v té 
 podobě, na kterou jste zvyklí. Neměli by tedy vznikat žádné problémy, protože podklady pro klasifikaci budeme 
 mít, jak vyhláška navrhuje, z těchto tří zdrojů:  
 a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků 
 na vzdělávání, 
 b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku probíhajícího v době, kdy žák nebyl 
 osobně přítomen na vzdělávání, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky,  
 c) nelze-li vycházet pouze z písm. a) a b), pak lze přihlédnout k hodnocení výsledků žáka za I. pololetí školního 
 roku 2019/2020.  
 Pokud nebude možné žáka hodnotit na konci II. pololetí, půjde o výjimečné případy, určím pro jeho hodnocení 
 náhradní termín, samozřejmě po dohodě s rodiči resp. zákonnými zástupci žáka, a to tak, aby hodnocení 
 za II. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září 2020. Ten termín bude zřejmě v posledním srpnovém týdnu. 
 

Nadále platí, že rodiče, kteří potřebují vystavit potvrzení na ošetřovné, 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. 
Potřebujeme vědět, zda se jedná o potvrzení pro zaměstnance nebo pro OSVČ. 
Potvrzený formulář vám zašleme e-mailem, nebo předáme po předchozí domluvě ve škole. 
 
Na závěr, zopakuji to nejdůležitější, chraňte své zdraví, se vzniklou situací se snažíme vypořádat, jak nejlépe umíme, 
děkujeme vám za pochopení i za podporu. O dalším vývoji vás budu opět informovat. 
 
 

 Mgr. Milan Záruba, ředitel školy           e-mail: skola@ruzinovska.cz 
                  tel: 771 120 214, 241 710 781, 241 726 096 
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