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

Dobrý den, je to neuvěřitelné, ale nezadržitelně se opět blíží konec školního roku. Je to
zvláštní rok, plný netradičních událostí.
Výuka již více než měsíc probíhá za výrazné pomoci rodičů, kteří museli převzít funkci
učitelů. Pro některé děti tento způsob výuky byl přínosem, pro jiné ne. To vše ukáže čas.
Děkuji rodičům za jejich práci, ke které přistupují s velkou odpovědností, protože vědí, že to
vše dělají pro své vlastní děti.
Hodně práce s touto formou výuky mají i paní učitelky, které nad pracemi děti a zpětnou tráví
více času než při běžné výuce. Pokračovat v této formě výuky by se dle posledních zpráv
mělo do 25. 5.,
kdy by se žáci prvního stupně měli vrátit do školy. Podmínky, za jakých se toto stane, již byly
ministerstvem doporučeny a rodiče s nimi budou seznámeni v příštím týdnu. Doporučení jsme
schopni dodržet. Podrobnější informace týkající se znovuotevření ZŠ budou rodičům podány
v příštím týdnu.
MŠ bude opravdu otevřena 11. 5. Na rozdíl od předchozích informací můžou přijít všechny
děti,
jejichž
zákonní
zástupci
potřebují
jejich
umístění
v MŠ.
Děti by dostávaly v MŠ balíčky s jídlem a na pití by si přinesly podepsané láhve, do kterých
by dostávaly pití. Děti by v MŠ prozatím nespaly. Děti by většinu času pobývaly na
zahradě. MŠ bude otevřena od 6:30 do 14 hod. Od 25. 5. bychom spustili provoz i s běžným
stravováním a spaním. Spaní v MŠ bude i nadále problematické, tudíž bude k dispozici jen
opravdu v nutných případech. Podrobné podmínky docházky do MŠ budou rodičům dodány
učitelkami školky.
Jako další zprávu, kterou bych chtěla zveřejnit, je výsledek zápisu do ZŠ. K dnešnímu dni je
do ZŠ v Pěnčíně zapsáno 10 dětí. Prozatím jednomu předškolákovi byl udělen odklad školní
docházky.

V květnu od 2. do 13. bude probíhat zápis do MŠ v Pěnčíně. V průběhu
těchto dní mohou rodiče posílat přihlášky společně s prohlášeními na
e-mailovou adresu školky. Formuláře seženete v budově ZŠ nebo na
webových stránkách či facebooku školky. Zde najdete i kritéria přijímání
nových dětí do MŠ. 13. května budou své děti moci rodiče zapsat do MŠ
osobně, avšak bez účasti dětí samotných.
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