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Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
nejprve bych vám chtěl opět poděkovat za vaši práci s dětmi, za vaši trpělivost, vstřícnost, za spolupráci
s učiteli i dalšími pedagogickými pracovníky školy. Věřte, že si toho velice vážíme. A co je nového?
Z
rozhodnutí MŠMT ze dne 2. 5. 2020, jehož celý text máme také na webu školy, vyplývá, že naše škola,
bude do 30. 6. 2020 uzavřena. Patří totiž do skupiny škol, které jsou zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, s PAS (poruchami
autistického spektra) či závažnými poruchami chování.
Naše škola bude tedy uzavřena a vzdělávání našich žáků se až do konce školního roku bude uskutečňovat
prostřednictvím vzdálené výuky, jak tomu bylo doposud.
Jediné rozvolňující opatření je datováno od 11. května 2020 a teoreticky se týká žáků 9. ročníků, a to zejména
jejich přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.
Pokud se tedy vycházející žáci připravují na přijímací zkoušky na střední školu, bude jim umožněna (nepovinná)
docházka do školy za účelem intenzivní přípravy k těmto zkouškám. Jelikož jsou ale všichni naši vycházející žáci
ke střednímu vzdělávání již přijati, důvod jejich osobní přítomnosti ve škole odpadá. Naši žáci devátých ročníků,
vzdělávající se podle školního vzdělávacího programu základní školy speciální, budou v plnění své školní docházky
pokračovat i v příštím školním roce, takže se také na přijímací zkoušky nepřipravují.
Přesto vedení školy oslovilo telefonicky všechny rodiče a zákonné zástupce těchto žáků a informovalo
je o aktuální situaci. Se všemi jsme si potvrdili, že vzdělávání žáků 9. ročníků budeme i nadále realizovat
prostřednictvím vzdělávání na dálku. I tak prosíme rodiče a zákonné zástupce našich vycházejících žáků,
pokud chtějí v otázce přípravy na střední vzdělávání svých dětí se školou cokoli konzultovat, aby mě nebo paní
zástupkyně kontaktovali.
Dále mám informaci pro rodiče a zákonné zástupce žáků, kteří se vzdělávají podle § 41 školského zákona
(individuální vzdělávání). Tito žáci budou, pokud to bude nutné, přezkoušeni v termínu dle školského zákona,
tedy na konci 2. pololetí tohoto školního roku. Samozřejmě pokud to aktuální epidemiologická situace umožní.
V případě, že to možné nebude, stanovím náhradní termín na poslední srpnový týden roku 2020. Zkoušce bude
přítomen pouze zkoušený žák a zkoušející učitel. Přítomnost dalších osob (např. osoby vzdělávající žáka), není
možná. Organizace zkoušky musí být taková, aby se zabránilo blízkému kontaktu mezi jednotlivými účastníky
zkoušky. Po ukončení zkoušky musí být místo dezinfikováno. Pokud žák patří do skupiny tzv. rizikových osob,
jak ji definovalo Ministerstvo zdravotnictví, je možné ho zkoušet distančním způsobem prostřednictvím nástrojů
komunikace na dálku. Vzhledem k tomu, že u většiny našich žáků v individuálním vzdělávání máme už nyní
dostatek podkladů pro hodnocení, neočekáváme v otázce klasifikace problémy.
Prosíme vás, abyste i nadále byli v kontaktu s vedením školy, s našimi pedagogy. Komunikujte s nimi a dávejte jim
zpětnou vazbu.
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 opět zopakuji to nejdůležitější, chraňte své zdraví a stále nic nepodceňujete.
Pokud MŠMT připraví nějakou změnu, týkající se vzdělávání v naší škole, budu vás o tom informovat.
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