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  Milí rodiče,  
 

máme za sebou 14 dnů rotační výuky. Vše běží, mírné organizační komplikace jsme 
vyladili a hlavně jsme rádi, že máme žáky zpět. Alespoň na chvíli. 

 
CO SE DĚLO… 
 
MIKULÁŠ 

• žáci 9. C s paní učitelkou Hrochovou připravili pro 1. st. krásnou andělskou nadílku 
v hale školy v naší nové minigalerii, kterou čertovsky vyzdobil pan učitel Toman 
 

DĚTI DĚTEM 
• opět jsme se zapojili do charitativní sbírky Děti dětem pro Kojenecký ústav v Krči 
• opravdu moc děkujeme Všem, kdo jste se zapojili – sešlo se tolik dárečků! 

 
SOUBOJ TĚLOCVIKÁŘŮ 

• máme za sebou 3. souboj, tentokrát v přeskakování přes švihadlo a postoj čápa 
• souboj jde pomalu do finále, kdo bude vítěz?  

 
CO NÁS ČEKÁ… 

 
STÁLE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ rotace: 

o 1. skupina: 7. A, 7. B, 8. A, 8. B 
o 2. skupina: 6. A, 6. B, 6. C 

 
JAK KDO CHODÍ DO ŠKOLY: 

po út st čt pá so ne 
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 22.        

 
• čekáme na rozhodnutí MŠMT a MZ, zda budeme končit 18. 12. nebo až 22. 12.  
• určitě Vás budeme ihned informovat s podrobnostmi zajištění výuky 
• jak to bude v lednu, zatím nevíme, ale s největší pravděpodobností budeme pokračovat 

ve stejném modelu, pokud budou žáci moci chodit do školy jako doposud 
 
HODNOCENÍ 

• čekáme na doporučení MŠMT, jak se v pololetí „popasovat“ s vysvědčením 
• pracujeme na slovní příloze, kde bychom rádi předali každému žákovi přehled o tom, 

jak si stojí v daném předmětu, kam se dostal za toto pololetí  
• o všem Vás budeme podrobně informovat 

 
SVAČINY 

• žáci svačí podle potřeby, neexistuje žádné nařízení, omezení, kdy svačit 
• jediné školní „nařízení“ pro žáky je, že při svačení sedí na svém místě, nikam se 

svačinou nechodí 
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• u žáků 2. stupně hlídáme, aby nesvačili (z důvodu možnosti sundat si roušku) každou 

přestávku celých 15 minut 
 
ROUŠKY 

• důsledně hlídáme dodržování nošení roušek a správného nasazení roušky 
• víme, že některé rodiny mají k nošení roušek odmítavý postoj, chápeme to, ale ve 

škole žák musí dodržovat toto nařízení a nelze ho obcházet ani nošením štítu 
• pokud některý z žáků toto nařízení nedodržuje, úmyslně bojkotuje, ve chvíli výskytu 

C+ žáka ve třídě jde do karantény celá třída a to nechceme 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB 

• od 7. 12. je umožněno na základě manuálu spojovat žáky stejného ročníku a v případě 
potřeby z personálních důvodů spojovat i žáky jiných ročníků při dodržení stále stejné 
skupiny žáků 

 
VÁNOČNÍ BESÍDKY 

• besídky budou mít žáci ve své třídě s třídními učiteli 
• pokud bude výuka do 18. 12., proběhnou besídky v příštím týdnu 
• pokud bude výuka do 22. 12., proběhnou besídky 22. 12. a bude zkrácená výuka    

(1.st. do 11:40, 2. st. do 12:35) 
 
HRDÁ ŠKOLA 

• v rámci projektu Hrdá škola pokračujeme další částí, v prosinci „Dobrým skutkem“ 
• pan učitel Hrnčíř vytvořil pěknou aktivitu, žáci píší dopisy, tvoří video vzkazy, obrázky 

do domovů důchodců  
• v lednu nás čeká BAREVNÝ TÝDEN a v únoru HARRY POTTER DEN 

 
 
 

                Vedení školy 


