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Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci školy 
 
na 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

 volné dny. Vyučování ani školní družina tedy v pondělí 21. 12. a v úterý 22. 12. už nejsou. 
Obědy žáků na pondělí a úterý jsou hromadně odhlášeny. 
 
Do školy naposledy půjdeme v pátek 18. 12. 2020, letošní volno a vánoční prázdniny začínají 

 už od 21. 12. 2020 a potrvají do 3. 1. 2021.  
 
Žáci se do školy vrátí 4. 1. 2021. Pokud nastane během vánočních prázdnin nějaká změna 

 týkající se otevření škol, budeme vás  o ní informovat.  
 
Výuka bude od 4. 1. 2021 podle běžného rozvrhu, nadále budeme dodržovat tato opatření: 
- žáci v naší škole nemají povinnost nosit roušky, jejich nošení ale vítáme, 
- výuka probíhá v kolektivech žáků jednotlivých tříd, skupin, oddělení, které se neslučují,  
- žáci, kteří na výuku některých předmětů chodí do jiných tříd, zůstávají ve svých kmenových 

 třídách, 
 - do školy nemůže být vpuštěn žák s příznaky onemocnění, 
 - po odchodu ze šaten si všichni žáci vydezinfikují ruce, 
 - ve třídách i na WC budou zajištěny prostředky na mytí rukou a desinfekce, 
 - budeme dbát na dodržování povinných rozestupů mezi žáky a časté větrání, prosíme, 
 ať jsou děti tepleji oblečené, 

- přestávky pro třídy budou organizovány tak, aby se minimalizovalo potkávání žáků, 
 - mimoškolní akce, na které se cestuje MHD, nebudeme organizovat, 
 - trvá zákaz vstupu rodičů a cizích lidí do budov školy, 
 - ve společných prostorách zaměstnanci nosí roušku, 

- školní družina bude fungovat od 6:45 zatím jen do 16:00, kvůli nemožnosti slučování 
 oddělení žáků, 

- odchodové časy na obědy jsou stejné - po 3. nebo 4. vyučovací hodině, 
- tělesná výchova se koná pouze formou pobytu na čerstvém vzduchu i mimo areál školy, 
- hudební výchova je bez zpěvu. 
 
 
Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků, dovolte, abych Vám jménem svým i jménem 

 našich zaměstnanců popřál hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti po celý příští rok 2021 
 a samozřejmě klidné prožití vánočních svátků v této nelehké době.  
 
 

V Praze dne 16. 12. 2020 
 
 
 
 
 M. Záruba, ředitel školy 
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