PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 8
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2019/2020 Vám přináší informace
z připravovaných akcí a událostí v měsíci dubnu.

Vážení rodiče, tento díl Školáčku vychází za velmi neobvyklé situace.
Škola je prázdná z nařízení ministerstva MŠMT a vlády ČR. (mimochodem i mnohé další země přistoupily
k obdobnému opatření).
Výuka tak přešla na vás rodiče. Věřte, že nám to radost nepřineslo. Práce máme minimálně stejně, v některých
případech i více. S vámi soucítíme, ale jestliže máme dokončit školní rok, musíme zadávat dětem práci tak,
abychom zvládli alespoň to základní. Víme, že je toho na vás hodně a dětem se doma do učení moc nechce, ale
situace si to takto vyžaduje. Kdy toto skončí a jestli v tomto školním roce vůbec nikdo z nás neví. DĚKUJEME,
ŽE DĚTEM POMÁHÁTE.
Nepříjemná je i situace s otevřením, nebo uzavřením MŠ. Stanovisko vlády zde nebylo tak striktní a uzavření
nebylo nařízeno, ale důrazně doporučeno. Nicméně při opětovném otevření MŠ by bylo nutné dodržet i nařízená
hygienická opatření. Děti by do MŠ musely nastoupit zcela zdravé tj, i bez kašle a rýmy, a musely by být navyklé
nosit roušku. Jistotu o správnosti rozhodnutí MŠ nyní znovu otevřít nemám. Ještě bychom měli počkat alespoň
do Velikonoc. Pak bychom situaci řešili na základě celkového vývoje koronavirového dění.
I paní učitelky z MŠ pro děti vytvářejí pracovní listy a posílají jim domácí práci pro zpestření času. Pro děti,
jejichž rodiče nemají možnost si pracovní listy vytisknout, fungují také boxy před ZŠ, kde si mohou natištěné
pracovní listy vyzvednout.

Z Á P I S – doplnění organizačních opatření zápisu na ZŠ V Pěnčíně
Dle nových doporučení rodiče přijdou k zápisu bez dětí. Můžou přijít v předem domluveném termínu
tj. 2. 4. 2020 mezi 14. a 16. hodinou, nebo kdykoliv v době od 2. 4. 2020 do 16. 4. 2020. Žádost o přijetí
mohou mít vyplněné, popřípadě si ji vyplní v místě zápisu. S sebou přinesou i občanský průkaz a
rodný list dítěte.
Bezkontaktní předání zápisu může proběhnout emailem s uznávaným elektronickým podpisem, nebo
datovou schránkou.
Rodiče, kteří chtějí požádat o odklad zahájení školní docházky, dostanou potřebný formulář ve škole.
Rozhodnutí o odkladu je závislé na doporučení dvou odborníků, které rodiče musí dodat (i dodatečně).
V naší škole budeme od září mít 9 volných míst pro přijetí, pokud nedojde k navýšení z nečekaných
příčin. Při zápise dostanou rodiče také registrační číslo dítěte. Toto obdrží po domluvě i rodič
s elektronickou přihláškou.
Omlouváme se za případné nejasnosti a v případě potřeby volejte do školy na č. 485 177 257, nebo
zkrátka přijďte a vše společně vyřešíme.
Ve škole je denně někdo přítomen od 8:00 do 14:00 hodin. Komunikovat s námi můžete pomocí
emailů, telefonů, nebo boxů umístěných před školou.
V případě potřeby kontaktu mimo výše uvedenou dobu je možné po telefonické domluvě se setkat i
v jiném čase.
V průběhu doby budeme pečovat o zahrady a výzdobu budov a udržovat je v dobrém stavu. Při této
příležitosti bych chtěla poděkovat organizaci místních zahrádkářů, kteří nám na květinovou výzdobu
přispěli peněžními poukazy.
E-mail:škola@zs-pencin.cz , tel. 485177257 a 485177273, www stránky: www.zs-pencin.cz Pěnčínský školáček
vyšel 1. 4. 2020, sestavila J. Seiwaldová

