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Poděkování za spolupráci v předchozích vlnách pandemie   
Na začátku tohoto bulletinu bych velice rád 

poděkoval všem, kteří nám ve škole pomohli 

překonat ataky onemocnění COVID - 19 a plně 

spolupracovali na zvládnutí posledních několika 

vln této pandemie. Máme za sebou mimořádně 

náročné týdny, kdy absence pracovníků i dětí 

opakovaně vedla téměř k zavření školy. Zvládli 

jsme to. 

Většinou jsme to zvládli tak, že rodiče ani 

netušili, v jak obtížené situaci škola je. 

Testování na začátku týdne vždy odhalilo určitý 

počet pozitivních, ale to hlavní přicházelo 

zpravidla v dalších dnech. Největší obtíže 

přinášelo postupné odpadávání zaměstnanců. 

Suplování se pak aktualizovalo třeba i 4x denně 

až hluboko do noci, aby vše bylo připraveno na 

ráno. Měnil se plán zástupu za nemocné 

pedagogy, vychovatele i provozní 

zaměstnance, a to vše muselo být složitě 

koordinováno s postupem hygienické stanice. 

Zkrácení karantény pak přineslo to, že 

negativní (často domněle negativní) děti se 

vracely do školy, nákaza se tak pozvolna šířila 

školním kolektivem mezi dalšími dětmi a 

pracovníky ve škole. Zato již nemocní 

pedagogičtí pracovníci zůstávali v pracovní 

neschopnosti mnohem déle.  Třídy tedy byly ve 

škole, pedagogové v pracovní neschopnosti. 

Škola musela zajistit zástup, jak se jen dalo. 

Když dvakrát odpadla i kuchyně na pracovišti 

Žerotínova, musela kuchyně v Chelčického 

zastoupit i ji. A výdej opět musel být realizován 

s dodržením rozestupů a omezeného počtu tříd 

v jídelně. Opět jsme to zvládli.  

Škola třeba musela zajistit i odvoz svačinek a 

obědů do MŠ Žerotínova, často i vlastními 

automobily pracovníků školy.  Starší děti si na 

obědy do Chelčického musely dojít. Kuchyně 

v Chelčického pak ještě pomáhala zachraňovat 

provoz i v dalších školách městské části.  

Na prvním místě bych rád poděkoval své 

zástupkyni Mgr. Daniele Uhrové a všem 

učitelům. Zátěž byla enormní. Neustálé 

suplování, sledování absencí dětí ve třídě, 

hlášení hygieně, vyplňování tabulek s údaji a 

další povinnosti, které vyplývaly z dodržování 

opatření a změn organizace školy. Nejinak to 

měli asistenti, kteří nám chod školy často 

skutečně zachránili. Bez asistentů bychom 

museli na několik týdnů školu zavřít. Všem patří 

velké díky. Opravdu jste byli v přední linii.  MM:  

Z nepedagogických pracovníků si zaslouží 

poděkování především kuchařky Chelčického, 

které zvládly splnit všechny povinnosti a 

obstarat nejen děti naší školy. Už jenom uvařit 

a vydávat jídlo celý den v respirátoru je hodno 

obdivu!  

Zároveň je třeba nezapomínat na rodiče a velký 

dík patří i jim. Každé testování žáků bylo pro 

rodiče těch nejmladších malou zkouškou nervů, 

zda budou moci do práce nebo budou muset 

zůstat s nimi doma. Opět musím říci, rodiče 

našich škol to zvládli skvěle bez toho, aby škola 

ještě musela věnovat energii přesvědčování a 

vysvětlování. Naprostá většina rodičů 

spolupracovala na zvládnutí pandemie, 

respektovala dodržování pravidel a vycházela 

vstříc požadavkům na zajištění bezpečného 

prostředí ve škole. Moc si této spolupráce 

vážíme.  

 

PhDr. Pavel Ostap, ředitel školy 

Informace od MŠMT: „… mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost 
nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost 
nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak 
pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen 
ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.   



 
 

 

Pomoc Ukrajině  
Ve spolupráci s Městskou částí Praha 3, zřizovatelem školy, zprostředkováváme pomoc Ukrajině. Na 

školním webu je odkaz na organizace, které pořádají sbírky finanční i materiální. Zároveň my jako škola 

pomáháme s umísťováním dětí, které dorazily na Prahu 3 v rámci uprchlické krize. Pro tyto účely jsme i 

aktualizovali webové stránky školy, kde jsou potřebné odkazy i rezervační systém na přihlašování nových 

žáků.  

K datu publikování tohoto Bulletinu škola již přijala 14 žáků (dalších 24 jich na přijetí čeká), které zařadila 

do svých běžných tříd. Počítáme však s tím, že budou velmi rychle zařazeni do intenzivních kurzu českého 

jazyka a specializovaných tříd určených ke zrychlené adaptaci. Škola pro tyto potřeby buduje tým 

pracovníků, kteří právě budou pracovat s ukrajinskými dětmi.   

Návrat k normálnímu životu: Duben – měsíc projektů  
Nyní je čas podívat se dopředu. Ačkoliv boj s nemocí covid – 19 nadále trvá, společnost chce návrat do 

normálního života bez většiny omezení. My ve škole jsme se rozhodli, že na měsíc DUBEN připravíme 

řadu aktivit, které naváží na to, kde jsme skončili před příchodem covidu. Zase chceme s dětmi podnikat 

exkurze, výlety a dělat zajímavé projekty napříč ročníky a třídami. A také začínáme vařit dvě jídla 

v kuchyni Chelčického. Chceme dětem vynahradit to, oč přicházely, a zároveň jim ukázat, že se život vrací 

do normálu. V současné době pracujeme na celoškolním projektovém měsíci, který bude obsahovat 

celou řadu zajímavých aktivit, do kterých se zapojí všichni žáci školy. Koncem března pak přesný 

harmonogram projektového měsíce zveřejníme. Nejúspěšnější účastníci se mohou těšit, že v červnu 

odjedou za odměnu někam na výlet.  

Angličtina s rodilým mluvčím  
Výuka angličtiny patří mezi nejdůležitější úkoly vzdělávání. I tady se zase vracíme k osvědčenému a od 

dubna znovu připravujeme obnovení anglické družinky, tentokráte na obou budovách.  Celkem 4x týdně 

bude probíhat s různými skupinami pokaždé dvě hodiny odpoledne s vychovatelkou - lektorkou. 

V současné době ladíme organizaci, aby se zapojily především děti, pro které to bude mít přínos. A 

rozhodně tím naše plány nekončí. V budově 

Žerotínova bude lektorka vystupovat i v roli 

asistenta pedagoga v hodinách anglického jazyka.  

Dětská skupina pro domácí úkoly 
Na škole (opět na obou budovách) spouštíme ve 

spolupráci s „Husitou“ sociální službu, každé  

středeční odpoledne budou ve škole zkušené 

pracovnice vytvářet klub pro děti, které si tam 

budou moci zpracovat domácí úkoly a připravovat 

se na školu, když proto doma nemají vhodné 

podmínky.  Přihlášky budou koordinovat třídní 

učitelky prvního stupně. Podle zájmů a potřeb 

vznikne tato služba klidně na obou budovách naší 

školy.  

Aktuality v organizaci 

školní výuky:  

 Dlouhodobý zástup za paní 

učitelku Násirovou přebírá 

nová kolegyně Veronika 

Deptová.  

 Třídy 8.C a 6.B mají novou 

učitelku výtvarné výchovy 

Lenku Piechovou. 

 Termín třídních schůzek 

k projednání výsledků 

vzdělávání za III. čtvrtletí je 

28. dubna opět formou 

konzultací přímo ve škole.  


