
    Zák         Z  Základní škola Vodičkova,  

přísp             příspěvková organizace

Vážení rodiče,
Na základě rozhodnutí vlády ze dne 10. 3. 2020 se s platností od středy 11. 3. 2020 

uzavírají všechny základní, střední a vysoké školy v ČR z důvodu šířící se epidemie 
koronaviru.

Ředitelé škol na Praze 1 měli dnes schůzku na Odboru školství MČ Prahy 1 a byla 
přijata pro každou školu následující opatření – uvádím ta, která se týkají naší školy:

Všechny budovy ZŠ Vodičkova jsou od zítřejšího dne (středy 11. 3. 2020) zavřeny, 
jídelny nevaří. Obědy budou žákům hromadně odhlášeny.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo přísný zákaz vstupu žáků do budovy školy, tudíž 
nefunguje družina ani školní klub. Bohužel není ani možné konat v budově školy doučování 
apod., což bylo na výše zmiňované schůzce u zřizovatele výrazně řečeno.

Zítra ráno se sejde celý pedagogický sbor a rozhodneme, jakou formou budeme žákům
poskytovat obsah učiva. Zatím to je tak, že každý učitel na webovou nástěnku třídy či 
prostřednictvím Bakaláře zadá žákům úkoly a obsah látky k samostudiu na příštích 14 dní, 
resp. do konce března. Samozřejmě budeme situaci dále sledovat a adekvátně reagovat na 
změny vyhlášené vládou.

Komunikovat s pedagogy je možné mailem, žáci budou posílat na jednotlivé mailové 
adresy případně vyplněné práce apod., vždy podle pokynu pedagoga. Já osobně ve škole 
budu, stejně jako paní sekretářka, ekonomka a ostatní nepedagogičtí zaměstnanci školy.

Pedagogům bude po dobu uzavření škol změněna pracovní činnost z přímé vyučovací 
povinnosti na nepřímou, budeme se scházet v budově školy v pravidelných intervalech.
Zákonní zástupci žáků do 10 let mají nárok na placené ošetřovné. Formulář Žádost o 
ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy / školského zařízení je ke stažení 
na www stránkách ČSSZ nebo k vyzvednutí v kanceláři ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22 – 1. 
patro.

Bohužel zatím není nikdo schopen říci, jak dlouho opatření potrvá. Jakmile budeme 
mít k této věci informace, budeme vás prostřednictvím webu informovat. Samozřejmě můžete
využívat ke komunikaci mail všech pedagogů a mail můj, já jsem k dispozici denně. Můžete 
využívat i telefonní číslo na hlavní budovu – 222 231 648.

Z rozhodnutí zřizovatele jsme povinni přerušit v nejkratší možné době LVVK žáků 7. 
ročníků v Petříkově na Jesenicku. O předčasném odjezdu vás bude informovat vedoucí 
LVVK Mgr. Osvaldová. Finanční situaci s ubytovacím zařízením budeme řešit samozřejmě 
tak, abyste na tom netratili, neboť překážka není na vaší straně.
Omlouváme se za nezaviněné komplikace a jsme vám k dispozici.
                                                                                                                              

Dagmar Zelená
            10. 3. 2020
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