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Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,   
 
děkuji Vám za vstřícnost a za vcelku příznivé přijetí ředitelského volna dne 25.9.2020. 

 Jsem přesvědčený, že přispělo k zatím poměrně dobré zdravotní situaci v naší škole. 
 

 Podle informací, které máme k 30.9.2020 k dispozici, není dosud v naší škole žádný žák 
 ani zaměstnanec pozitivně testován na covid-19.   
 Další informací je, že ke stejnému datu je 5 žáků naší školy v karanténě, protože v rodinách 
 těchto žáků je někdo pozitivně testovaný na covid-19.  
 
 Vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady 
 Evropy (GDPR), vám bohužel mnoho informací podat nemůžeme, toto jsou totiž údaje zvláštní 
 kategorie a tímto způsobem má být zajištěno, aby případní nakažení nebyli ostrakizováni 
 a vystavováni případným negativním výpadům ostatních. 
 
 Chci Vás ujistit, že z naší strany jsou vykonávána všechna doporučená opatření, 
 která mají chránit vaše děti a zároveň i zaměstnance školy. Děkujeme, že aktuálně i v naší škole 
 dobrovolně nosí většina žáků a pedagogů roušky, popř. respirátory, snažíme se dbát 
 na dodržování odstupů, tím by mělo být riziko vzájemného nakažení minimalizováno. 
 
 Opětovně Vás ale žádáme o zodpovědný přístup v oblasti ochrany zdraví vašich dětí a v této 
 souvislosti  i zdraví nás ostatních, o zodpovědnější než byl dosud v Česku běžný. Pokud budou 
 vaše děti vykazovat příznaky nemoci, nebo se covid-19 vyskytne někde ve vašem okolí apod., 
 situaci  nepodceňujte, neposílejte je do školy, mohou pak ohrozit výuku ve své třídě, škole. 
 Zároveň upozorňuji, že není v naší kompetenci rozhodovat o tom, kdo půjde do karantény. 
 
 Provoz školy - tedy výuka, obědy a obědové časy a školní družina, probíhá v běžném režimu. 

  
V Praze dne 30.9.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 M. Záruba, ředitel školy 
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