
Stalo se něco nečekaného, v historii (nejen naší školy) nevídaného. Během
běžného školního roku se uzavřely dveře školákům i dětem v mateřské
školce. Nastoupili jsme na jarní prázdniny, po kterých už jsme se do školy
nevrátili. Dne 10. 3. 2020 byl vydán Ministerstvem zdravotnictví zákaz
osobní přítomností žáků ve škole. Základní škola tedy byla s účinností od
11. 3. uzavřena. Na  základě doporučení Ministerstva školství pak byla
přerušena i činnost mateřské školy, a to od 16. 3. 2020 až do odvolání.
V  době  uzavření  školy  probíhala  zpočátku  nekontaktní  výuka
prostřednictvím e-mailového zadávání úkolů, případně předáváním úkolů
konkrétním žákům do poštovních schránek.  Zakázány byly i  jednotlivé
konzultace  se  žáky  ve  škole.  Doporučena  byla  výuka  prostřednictvím
České  televize,  na  kterou  školy  upozorňovalo  přímo  MŠMT,  případně
asynchronní režim práce žáků na dálku. Postupem času se ukázalo, že se
hned tak do školních lavic vracet nebudeme, a proto jsme přistoupili 31. 3.
k  částečnému  synchronnímu  vzdělávání  a virtuálnímu  setkávání  dětí.
Z prvních  nepravidelných  a  společných  videokonferencí  jsme  postupně

přešli  na  pravidelnou  výuku  v pevně
stanovený  čas  s  pevně  stanovenými
skupinami dětí. Někteří využívají WhatsApp
a  posílají  nám  své  výtvory,  fotky
z procházek,  plnění  domácí  výuky  apod.
Jsme moc rádi, že to zvládáte!   -zk-
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PRÁZDNÁ ŠKOLA

Motto: I have achieved nothing, until I found myself.



Jaro  je  v plném  proudu,  ale  my
stále zavření doma. Co teď? Pro
některé  to  musí  být  velmi
náročné,  ale  není  se  čeho  bát,
jsme stále  s vámi.  Možností,  jak
zabavit  děti  i  u  vás  doma,  je
spousta.  Proto  jsme  se  rozhodli
vám zasílat na e-mailovou adresu
pár zábavných činností i pro děti
z mateřské školky. Samozřejmě to
není  povinné,  ale  je  to  jen
inspirace  pro  vás,  rodiče.  Každá
zpětná  vazba  nás  velmi  potěší.
Ráda  bych  touto  cestou
poděkovala  i  za  vaše  fotečky
z domácí  zábavy,  které  už  nám
posíláte,  jako  třeba  tuto  fotku
v textu. Děkujeme. 
Nepochybně  se  za  krátkou  dobu

opět sejdeme v pozitivní náladě v naší školičce. Všichni se na děti moc
těšíme.  -kv-

Smutný pohled na budoucí prvňáčky. Tak moc se těšili
na svůj důležitý životní krok – zápis do prvního ročníku.
Mimořádná  situace  ale  nedovolila  tuto  akci  pro  děti
uspořádat.  A  tak  jsme  obdrželi  letos  žádosti  přes
poštovní schránku.
Dětem ale slibujeme, že pro ně zápis určitě uspořádáme
(i kdyby to mělo být o prázdninách). Už se domlouváme
se Sněhurkou, aby si nás poznamenala do svého diáře!
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ZÁBAVA NA DOMA I PRO ŠKOLIČKU

SMUTNÝ ZÁPIS


