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Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,   
 
 
nejnovější soubor opatření, které vyhlásila vláda prostřednictvím ministerstva školství

 nezasahuje do provozu naší školy. Rozhodnutí o omezení výuky na II. stupni základních škol 
 se nás netýká, protože jsme základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona.  

Nadále tedy vzděláváme  všechny naše žáky II. stupně prezenčně a tak se budeme v pondělí 
 těšit na všechny žáky.  

 
Všech českých základních škol se pak týká rozhodnutí ministra školství Plagy o volnu ve dnech 

 26.10.  a 27.10.2020. Znamená to tedy, že všechny základní školy budou v týdnu od 26.10. 
 do 30.10.2020 uzavřeny, připomínám, že 28.10.2020 je státní svátek a 29.10 - 30.10.2020 
 podzimní prázdniny. 

 
Pár aktuálních informací ke zdravotní situaci v naší škole: 

 Podle informací, které máme k 9.10.2020 k dispozici, není dosud v naší škole žádný žák 
 ani zaměstnanec pozitivně testován na covid-19. Během posledních 10 dnů se několik žáků školy 
 vrátilo z karantény a několik dalších ji zase nastoupilo. Konkrétně jsou aktuálně v karanténě 
 4 žáci a také jedna pedagožka. Ve všech případech je to z důvodu, že v jejich rodinách je někdo 
 pozitivně testovaný na covid-19.  
  
 Chci Vás ujistit, že zaměstnanci školy se snaží riziko vzájemného nakažení minimalizovat. 
 Vzhledem k aktuálnímu nárůstu počtu pozitivně testovaných na covid-19 musíme počítat 
 s tím, že se nákaza naší škole zřejmě nevyhne.  
 Proto opět prosím, pokud budou vaše děti vykazovat příznaky nemoci, neposílejte je do školy, 
 mohou pak ohrozit výuku ve své třídě, škole. To platí zejména pro žáky, kteří zároveň navštěvují 
 školní družinu.   
 
 Závěrem: provoz školy - tedy výuka, obědy, obědové časy a školní družina nadále probíhají 
 v běžném režimu, pouze tělesná výchova se nekoná v tělocvičně a hudební výchova 
 je bez zpěvu. 

  

V Praze dne 9.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 M. Záruba, ředitel školy 
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