Březen ve škole
Školní okna zdobí zajíci a rozkvetlé stromy. Ve třídách zazněly pranostiky vztahující se
k měsíci březnu. Uveďme si alespoň některé:





Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v
stodole ráj.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

S dětmi tvoříme podle nápadů pro jaro a Velikonoce a pilně se připravujeme na Velikonoční
prodejní výstavu, která se bude konat na OÚ v Bratronicích ve středu
8. dubna.
Můžete se těšit na barevné misky z keramiky, ve kterých vypěstovali žáčci osení, ozdobili je
zápichem vlastnoruční výroby (vajíčka, květiny, ptáčči z filcu). Výstava bude plná dalších
pěkných dekorací (kuřátka, zajíčci, ptáčci, ozdobené plůtky, věnečky, větvičky, řeřicha ve
skořápkách...), které Vám zpříjemní velikonoční čas. Srdečně Vás zveme na tuto akci. Pokud
budeme nuceni přesunout termín, včas se náhradní datum dozvíte.
V úterý 3. března potěšila Petra se svou zumbou „Malá mořská víla“ děti z MŠ, tanečky a
soutěže si děti užily v tělocvičně školy.
Jarní prázdniny pro žáky ZŠ proběhly v posledním termínu od 9. do 13. března. Věříme, že
je děti strávily i na českých horách s trochou sněhu. Rizikové destinace v italských Alpách a
podobnou zahraniční dovolenou s oblastmi ohroženými koronavirem rozumní rodiče buď
nenavštívili, nebo sledovali informace a doporučení týkající se cestování na stránkách
Ministerstva zahraničních věcí. Apelovali jsme na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili
z dovolené z některých rizikových oblastí, a doporučili jsme jim, aby se řídili pokyny MZ
(www.mzcr.cz). Bohužel strach z onemocnění a nákazy koronavirem panuje i mezi námi. Bedlivě
sledujeme pokyny pro školy od Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva
zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu a příslušné krajské hygienické stanice.
V měsíci březnu měly probíhat i jiné akce jako např: keramika s Martinou.
16. 3., 23. 3. klub komunikace v anglickém jazyce s Jitkou. Nejvíce se děti těšily na spaní
ve škole. Z 20. na 21. 3. jsme měli strávit noc ve škole a jako každý rok si užít Noc
s Andersenem. Buhužel díky mimořádnému opatření MZČR: Zákaz vzdělávání na všech typech
škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19 (ode dne 11. března
2020) musíme veškeré plánované akce přesunout. V souladu s pokynem a doporučením MŠMT
budeme využívat distanční formu výuky – zadávání úkolů pomocí e-mailu, EduPage komplexního
e-learningového modulu apod.

Za školní kolektiv Martina Ludvíková

Co se děje ve škole a školce
Škola i školka uzavřela po prázdninách své brány dětem a
žákům. Pedagogičtí pracovníci- učitelé, asistenti a
poradenští pracovníci školy pracují, dle doporučení
ministerstva zdravotnictví a školství, nejčastěji ze svého
domova. Ve škole jsou v pracovní dny od 8 do 12 hod.
přítomni nepedagogičtí zaměstnanci školy, kteří mají,
prozatím, za úkol školu i školku pečlivě uklidit, vyčistit a
především vydezinfikovat.
Učitelé, děti a rodiče se rychle zvládli naladit na vlnu domácího vzdělávání. Děkujeme tedy
všem, hlavně rodičům, za doposud bezvadnou spolupráci při vzdělávání dětí. Většina dětí plní
úkoly s nadšením. Budeme se všichni snažit, aby nám tento zápal vydržel až do konce uzavření
škol. Nikdo zatím nedokáže odhadnou, jak dlouho bude tato situace trvat. Důležité ale je,
abychom byli všichni zdraví- a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Nebojte se, učení
snadno doženeme po návratu do školy, nebo v příštím školním roce.

Ošetřovné
Formuláře na ošetřovné jsou k dispozici ve škole, každý všední den od 8 do 12 hod.
Potvrzené a vyplněné formuláře vám vydají nepedagogičtí zaměstnanci školy.

DĚTSKÉ ROUŠKY
Paní starostka zajistila pro děti z obce roušky. Prosíme ty, kteří by měli zájem o
roušky pro děti, aby napsali SMS zprávu paní učitelce z MŠ Věře Vrškové na tel. číslo
MŠ: 774 462 192 . Do zprávy napiště jméno dítěte a vaši adresu. Zaměstnanci obce
pak roušky donesou až k vám domů.
Kontakty do školy:
web: https://zsamsbratronice.edupage.org/? (stránky průběžně aktualizujeme)
tel. na ředitelku: 774 462 120
e- mail: zsms.bratronice@seznam.cz
reditel@zsbratronice.cz
kontakty na jednotlivé vyučující

a také přehledy domácí práce pro děti a žáky

najdete na https://zsamsbratronice.edupage.org/job/
V případě dotazů, přání, připomínek, potřeby pomoci... nás neváhejte kontaktovat.
Především hodně zdraví a psychické pohody přeje za všechny ze školy
Vendula Holmanová

