Č. j.: ZŠH/612/2020
V Brně dne 29. 4. 2020

Zpráva ředitele školy
Vážení rodiče a žáci,
věnujte prosím pozornost třem důležitým sdělením.
#1 VZDĚLÁVÁNÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
Doposud zveřejněné informace ke vzdělávání žáků:
- od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků I. stupně základní školy na vzdělávacích
aktivitách formou školních skupin
- účast žáků nebude povinná, nadále bude pokračovat distanční výuka
- doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15, složení skupin bude neměnné, vzájemný
kontakt skupin bude omezený
- tělesná výuka bude zakázána
- otevření jídelen bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami
- v průběhu vyučování bude doporučeno nošení roušky, vyučující bude moci o jejím nošení
rozhodnout dle potřeby, při skupinové práci a ve společných prostorách škol budou roušky povinné
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
Žáci II. stupně se nejspíš do prázdnin do školy nevrátí, situace se vyvíjí, zvažuje se možnost
konzultací. Příští týden vás seznámím s tím, jak budou žáci za II. pololetí hodnoceni.
#2 ANKETA PRO RODIČE ŽÁKŮ I. STUPNĚ
Vzhledem k předpokládanému návratu žáků I. stupně do školy od 25. 5. 2020 (nepovinná výuka)
potřebujeme zjistit, kolik dětí k prezenčnímu vzdělávání nastoupí. Žádám rodiče žáků 1. – 5. tříd,
aby odpověděli na anketní otázku, která bude dnes rozeslána Edookitem. Prosím o zvážení
a odpověď do 10. 5. 2020.
#3 VRÁCENÍ PENĚZ ZA DRUŽINU A KROUŽKY
Školní družina a kroužky by neměly do konce školního roku probíhat, je potřeba vše finančně
vypořádat. Žádost o vrácení peněz byla přiložena ke zprávě rodičům v Edookitu a je umístěna na
školním webu.
Rodiče by měli postupovat následovně:
1) vyplnit ve formuláři číslo účtu, jméno a třídu dítěte, datum, jméno a příjmení zákonného
zástupce
2) u školní družiny a kroužku, který žák navštěvoval, doplnit příslušnou částku viz rozpis níže,
ostatní proškrtnout

3) podepsat žádost
4) doručit dokument do školy – mailem na podatelna@zshroznova.cz nebo osobně v úředních
hodinách nebo vhozením do schránky u vstupu do školy
Částky k vrácení:
- školní družina 450 Kč
- výtvarný kroužek 305 Kč
- dramatický kroužek 305 Kč
- keramika 247 Kč
- Cambridge Course 456 Kč
- Kreativní tvoření 209 Kč
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

