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V Dobřanech, dne 13. 10. 2020 

 

Vážení rodiče, je nám to velice líto, ale kvůli epidemiologické situaci dochází opět k plošnému zavírání našich 

škol.  

 

Všichni si velice přejeme, aby se naše pachtění pod sluncem co nejdříve vrátilo do našeho poklidného 

normálu a nemuseli jsme neustále řešit zmatky a změny, nemuseli jsme denně číst protichůdné články a tím i 

podléhat přílišnému strachu, nebo naopak, popírat vážnost situace. Bohužel, situace je opravdu vážná a 

všichni doufáme, že nenastane kolaps zdravotnictví. Někdy v tomto čase vzpomínám na naše rodiče a 

prarodiče, kteří zažili válku, dobu nesvobody, překotnou dobu svobody. A říkám si, jak pro ně bylo těžké vše 

zvládnout. Dnes řešíme COVID a já jsem přesvědčen, že stejně jako oni i my toto období zvládneme. Přeji Vám 

vše dobré a neklesejme na mysli, to dáme . 

 

Od zítřka je tedy naše škola opět zavřená pro všechny ročníky. Mateřské školy se toto omezení zatím netýká, 

ve školce však plánujeme přechodné uzavření na podzimní prázdniny, tedy v týdnu od 26. 10. 2020 do 30. 10. 

2020. 

 

I. stupeň by se měl dle slibu naší vlády otevřít 2. listopadu. Jelikož toto opatření nejvíce omezuje naši 

ekonomiku, jsem přesvědčen, že se v listopadu opravdu otevře. Distanční výuka tedy bude probíhat pouze 

zbytek tohoto týdne a příští týden, ten další jsou podzimní prázdniny. Distanční výuku si budou řídit sami 

učitelé I. stupně, očekávejte tedy zprávy svých třídních učitelů. Děkujeme. 

 

II. stupeň se pravděpodobně otevře později. Nevíme, kolik týdnů tato situace potrvá. Zítra  Vám zašleme 

pevný rozvrh online výuky, který začne platit od čtvrtka 15. 10. 2020. Rozvrh bude upraven tak, aby probíhala 

výuka hlavních předmětů, bude na něm označeno, která hodina bude online prostřednictvím zoomu, která 

hodina bude samostatná práce. Výchovy v tomto rozvrhu nebudou, aktivitu ve výchovách si budou učitelé 

řešit sami formou motivačních úkolů. Velice Vás prosíme, abyste dohlédli, aby Vaše děti dodržovaly online 

rozvrh, výuka je povinná. Všechny informace a odkazy na online hodiny budeme zasílat do aplikace „ŠKOLA 

ONLINE“ přes domácí úkoly. Messengery nebudeme oficiálně využívat. 

 

Milí rodiče, velice Vás prosím o spolupráci. Přinese Vám to komplikace, ale všichni chceme, aby právě to Vaše 

dítko dostalo dobré vzdělání. Bohužel není v našich silách zařídit, abyste všichni měli dostatečné internetové 

připojení, také nemůžeme objíždět rodiny a instalovat software. Pokud však někomu chybí tablet či notebook 

a je to překážkou v online výuce, prosím, kontaktujte mne, několik zařízení můžeme zapůjčit. 

 

Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za spolupráci a přeji Vám do dalších týdnů hodně trpělivosti s námi i 

s celou situací, sílu a zdraví. Ale společně to zvládneme. 

 

Jan Grulich a celá Vaše škola. 
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