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Vážení rodiče, 

zasíláme Vám nejaktuálnější zprávu, která se týká fungování naší plně organizované školy, 
tedy školy, která provozuje jak mateřskou speciální školku, tak třídu přípravného stupně, 
základní školu, základní školu speciální a praktickou školu jednoletou a dvouletou. Dle 
nejnovějších pokynů vydaných formou Usnesení vlády České republiky  ze dne 12. října 
2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření Vám sděluji, že naše škola dle bodu 3 a 4 tohoto 
usnesení může dále pokračovat ve své činnosti. Zároveň platí všechna zpřísněná 
epidemiologická opatření vydaná naší školou, která jsou zveřejněna na naší webové stránce 
www.specialniškola.org.  Nadále platí, že při jakémkoliv příznaku respiračního onemocnění 
vám doporučujeme dítě ponechat doma, případně kontaktovat vašeho lékaře, který 
rozhodne o dalším postupu včetně testování dítěte nebo rodinných příslušníků. Taktéž platí, 
že vaše dítě si osobně přebírají paní učitelky před školou (děti, žáci školy nemusí nosit 
roušku). Vás, rodiče prosíme, abyste při setkání s našimi pedagogy roušku vždy nosili. Taktéž 
prosíme, abyste si, při předávání věcí či oblečení dítěte, vždy předem dezinfikovali ruce před 
vestibulem u dezinfekčního stojanu. Taktéž dětem budou po vstupu do vestibulu střediska a 
školy dezinfikovány ruce. Paní učitelky mají povinnost nosit ve škole a v budově roušku, na 
což jsou již naši žáci z uplynulého školního roku zvyklí.   
 
Stravování probíhá za zpřísněných hygienických opatření ve výdejně střediska Dikonie, 
naše nová „školková“ výdejna stravy nebyla pro letošní školní rok zprovozněna.  Dětem 
stravu připravují rodiče a v naší školce je jim podána v jejich vlastních nádobách. Tento 
postup byl konzultován s Krajskou hygienickou stanicí na příslušném oddělení v Kutné Hoře. 
 
Prosíme, vždy, po návratu dítěte z domácí izolace, nezapomeňte vyplnit a předat paním 
učitelkám Čestné prohlášení, které najdete na webové stránce, nebo si ho můžete vyžádat 
emailem, dokument Vám zašleme. V případě, že ze zdravotních důvodů nemůže dítě 
navštěvovat naši školu, je povinno se vyučovat distančně. Formu distanční výuky domluvíte 
s třídní učitelkou, která vede evidenci distanční výuky tak, aby i toto vyučování bylo 
prokazatelné.  
 
Vážení rodiče, děkujeme vám za pochopení všech nařízení a děkujeme předem za jejich 
respektování. Pevně doufáme, že se situace v České republice i v našem regionu brzy zlepší. 
 
Naše škola  
 
Přes všechny starosti s novými nařízeními škola žije svým běžným životem a máme radost, 
že naši žáci chodí do školy rádi. Snažili jsme se v uplynulých dnech dětem nahradit to, co 
jsme zameškali na jaře – tedy řadu výletů – exkurzí a projektových dnů. Snažíme se, v rámci 
výuky, chodit hodně ven, pohybovat se, poznávat přírodu. Věříme, že nám všem to pomáhá 

http://www.specialniškola.org/


zvyšovat imunitu, tedy zlepšovat zdraví. Ve škole využíváme všech nových pomůcek – nejvíce 
naší 
interaktivní podlahu. Zde se seznamujeme s novými výukovými programy a všem žákům se 
tato činnost velmi líbí. Také připravujeme natáčení výuky s novou streamovací sadou, 
výsledky, doufáme, brzy uvidíte. 
Zahájili jsme hipoterapii, canisterapii a pokračujeme v projektu bazální stimulace, do 
kterého  je zapojeno 9 dětí. Využíváme muzikoterapii a i když nyní nemůžeme zpívat, alespoň 
bubnujeme. V rámci smyslové výchovy provádíme řízenou relaxaci v našem nově vybaveném 
snoezelenu.  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co náš Diáček?  

Skupinka školkových dětí se „zabydlela“ v našem suterénu. Zdá se, že se dětem ve školce líbí a na nové 
tety – paní učitelky si již zvykly. Někdy si ještě popláčou, ale i to už jen opravdu zřídka. Ve školce se 
děti věnují hrám, pohybovým aktivitám v tělocvičně i venku na procházkách, učí se správně sedět u 
jídla, půjčovat si hračky, kreslit i prohlížet nové knížky. Ve třídě se také mohou podívat  na oblíbenou 
pohádku. Mnohým velkým lidem se může zdát, že děti „nic moc“ nedělají, ale my vidíme, jaké pokroky 
již dokázaly a jaké překážky překonaly. A máme z toho velkou radost. 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, nevíme, kdy budeme moci zorganizovat rodičovskou schůzku. V každém případě  nás 
můžete kontaktovat kdykoliv budete potřebovat.  Obracet se můžete telefonicky jak na paní 
učitelky v jejich pracovní době, tak na mě osobně - kdykoliv během dne až do 19, 00 hodin a to od 
pondělí do pátku. V případě nemoci o víkendu, omlouvejte vaše dítě třídní učitelce SMS zprávou, 
nebo v pondělí ráno od 7,00 hodin.     Za kolektiv pedagogů školy Mgr. K. Mašínová, ředitelka školy                                                       


