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Milí rodiče, 

 
zdravíme Vás po dalším květnovém týdnu.  
 

V pondělí jsme zahájili výuku žáků 1. stupně ve škole. Vše proběhlo nad očekávání v 
klidu a pohodě. Moc děkujeme všem rodičům i žákům samotným za dodržení našeho 
manuálu, který opravdu nebyl jednoduchýJ . 

Moc rádi jsme se s dětmi zase viděli a jejich pondělní radost, že se opět vidí se 
spolužáky a s paní učitelkami, byla nabíjející.  Milí rodiče, opravdu si vážíme toho, že 
dodržujete předem dané časy příchodů do školy.  

Od 1. 6. nás čeká poslední offline týden, který je pro žáky 2. st. a žáky 1. st. v online 
výuce. V tomto offline týdnu: 

 
•  nebude probíhat výuka AJ pro 4. a 5. třídy - to znamená, že se žáci ve škole 

nebudou připojovat do online angličtiny, ale budou mít náhradní hodiny, které jim 
určí jejich paní učitelka ve škole, 

• příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník proběhne v úterý ve stanovené časy.  
 
Tento týden nám MŠMT zaslalo další manuál, tentokrát týkající se žáků 2. stupně. Opět 

doporučujeme neposlouchat médiaJ, náš postoj je následující: 
 

• na Ohradní bude od 8.6. stále výuka 2. stupně online, 
• nebudeme nic měnit, protože vše funguje a do 19. 6. doučíme v nastaveném 

režimu, 
• žáci 2. stupně se budou moct potkat v rámci odpoledních třídnických hodin, 
• domluva bude záviset na třídních učitelích se samotnými žáky, 
• škola jim zpřístupní školní vnitřní areál, předem budou vymezeny dny a časy 

jednotlivým skupinám, 
• žáci, kteří potřebují individuální konzultace s vyučujícími, si již domlouvají 

schůzky, nebo mohou oslovit vyučující, pokud osobní setkání potřebují. 
 

Konkrétní plán budeme domlouvat na pravidelné poradě pedagogů v pondělí. Poté Vám dáme 
opět vědět, jak jsme vše vymysleli. 
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Letos měl 1. června probíhat Běh pro školu v rámci Dne dětí. Běh přesouváme na září, 

ale i tam chceme všem našim žákům popřát pohodový a hezký Den dětí a jistě jim ho 
vynahradíme v září. 
 

Také chceme našim deváťákům popřát mnoho sil do posledního týdne před přijímacími 
zkouškami, aby si chvíli odpočinuli od soustavné přípravy, která je pro ně už samozřejmě 
dlouhá a nervozita je na místě. Věříme jim, že všichni uspějí a dostanou se na vybrané školy. 

Zatím máme na Nuselské radnici zamluvený termín ukončení školního roku 
s předáváním vysvědčení na 25. 6. od 17:30 hodin. Uvidíme, zda budeme moci uskutečnit. 
Moc bychom si přáli, aby se tento slavnostní podvečer mohl uskutečnit. 
 

Mějte se moc fajn v prvním červnovém týdnu a za týden u další zprávy „na slyšenou“J. 
 
 


