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Vážení rodiče, 

vzhledem k současné epidemiologické situaci nemůžeme uspořádat třídní schůzky jednotlivých 

třídních kolektivů v klasické podobě. Přinášíme Vám tedy touto cestou základní informace, s kterými 

jste měli být na podzimních třídních schůzkách seznámeni. Doufáme, že se Vám dostanou všechny 

podstatné informace a že další naše jednání už budou moci probíhat při osobním setkání. 
 

Prosíme Vás, abyste i nadále pravidelně sledovali elektronickou žákovskou knížku a webové stránky 

školy, kde jsou vždy zveřejňovány aktuální informace o chodu školy. K práci s elektronickou 

žákovskou knížkou využívejte rodičovský přístup, neboť žákovský přístup neobsahuje všechny 

moduly a některé informace by Vám mohly uniknout. 
 

Rozvrh hodin je zveřejněný v systému Bakaláři, vyučující Vám jsou již také známi. Změny v rozvrhu 

budou vždy zveřejněny v elektronické žákovské knížce. 
 

Kontakty na jednotlivé vyučující jsou na webových stránkách školy. Pravidla kontaktů s třídními 

učiteli jsou stejná jako v minulých letech. Doporučujeme preferovat s učiteli komunikaci pomocí 

elektronické žákovské knížky nebo e-mailu, protože k dispozici na telefonu jsou pouze o přestávkách, 

pokud nemají dozor nebo jiné povinnosti a nemohou se Vám v době, kdy jsou žáci ve škole, plně 

věnovat. 
 

Důležité termíny ve školním roce jsou v informačním listu, který je na webu školy a který jste dostali 

1. 9. 2020 (uvažujeme o vyhlášení ředitelského volna dne 16. 11. 2020 – případně bude včas 

oznámeno). 
 

Na webu školy je školní řád a pravidla pro hodnocení, zde se s nimi můžete seznámit. 
 

Většina zájmových kroužků má začít v týdnu od 5. 10. 2020. O tom, zda se daný kroužek v době 

nouzového stavu bude konat nebo ne, Vám podá informace pořádající subjekt po vlastní ose. Škola 

upozornila pořádající subjekty na nutnost dodržovat veškerá platná hygienická opatření. 
 

Všichni žáci jsou přihlášeni do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol – probíhá 1x týdně. Pro oba 

projekty je kontaktní osobou Mgr. Smíšková – smiskova.d@naberanku.cz, 244 402 412, linka 40. 

Kartičku pro odběr mléčných výrobků dostal automaticky každý žák. 
 

Školy v přírodě v současné době neorganizujeme ani pro tento školní rok neplánujeme. Pokud se 

situace na jaře radikálně změní, bude možné vyjet koncem školního roku. 
 

Do poloviny října proběhne „Pěší den“, který tentokrát bude po jednotlivých třídách a plně v režii 

třídních učitelů (z důvodu nutnosti omezovat shromažďování většího množství lidí). 
 

Děkujeme všem rodičům, kteří spolupracovali a spolupracují se školou během koronavirové krize a 

snaží se jakkoliv pomáhat i nadále. 
 

Ve škole i v letošním roce funguje školní poradenské pracoviště ve složení 

 Mgr. Johana Polášková – školní speciální pedagog 

polaskova.j@naberanku.cz, tel.: 244 402 412 - linka 27 

 PhDr. Veronika Tesařová – školní psycholog 

tesarova.v@naberanku.cz, tel.: 244 402 412 - linka 23 

Stejně tak se školou spolupracuje PPP Barunčina 

Mgr. Jitka Zemanová (speciální pedagog) 

Mgr. Iva Koňaříková (psycholog) 

Kontakt na PPP Modřany: info@ppp-modrany.cz, popř. 241 772 412, 241 774 672)  
 

I nadále pracuje spolek rodičů v sekci Začít spolu – kdo má zájem aktivně spolupracovat, prosíme, 

kontaktujte vedení Spolku na mail: spolek.na.beranku@gmail.com. 
 

Podstatné informace k průběhu vzdělávání Vám budou průběžně zasílat jednotliví vyučující 

obvyklými informačními kanály. Pokud potřebujete konzultovat aktuální stav ve vzdělávání Vašeho 

dítěte, prosíme, obracejte se na jednotlivé vyučující. 
 

Prosíme, věnujte v době zhoršené epidemiologické situace zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu 

svých dětí. V případě projevů nemoci je žádoucí ponechat dítě doma, případně navštívit lékaře. Pokud 

budou nařízena ze strany kompetentních orgánů opatření, která budou souviset s případným 

vyhlášením karantény ve třídě nebo ve škole, bude škola rodiče neprodleně informovat 

prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 
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