
Liebe Eltern, liebe Kinder,  

nach der heutigen Pressekonferenz der Regierung möchte ich Ihnen die Informationen zur 

Wiedereröffnung der Schulen mitteilen: 

Wie in meinem letzten Brief bereits erwähnt, wird der Unterricht an unserer Volksschule ab 9.12.2020 

wieder beginnen. Der 7.12. und 8.12. sind an den Komenský Schulen unterrichtsfreie Tage, wir werden 

uns dann ab 9.12. wieder voll dem Unterricht widmen können, was uns auch sehr freut.  

Das Ministerium hat ein Hygienehandbuch für die Schulen ausgearbeitet, in dem alle Empfehlungen 

des BMBWF festgehalten sind. Wir werden uns an diesem orientieren. Es gilt weiterhin das 

Wesentliche: Häufiges Händewaschen, Abstände einhalten, Tragen der Schutzmasken, Unterricht in 

kleineren Gruppen. Für die Besucher der Schule gilt weiterhin die Schutzmaskenpflicht. Die Kinder 

werden in der Früh im Erdgeschoß von den Pädagog/innen abgeholt, die Eltern dürfen nicht in die 

höheren Stockwerke gehen. Beim Abholen rufen Sie bitte rechtzeitig die/den zuständige/n 

Nachmitagsbetreuer/in an, die Kinder werden zu jeder halben oder ganzen Stunde ins Erdgeschoß 

gebracht und Ihnen übergeben.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Kraft, Gesundheit und freue mich, dass wir uns bald wiedersehen 
werden! 

 

 

Milí rodiče, milé děti, 

po dnešní tiskové konferenci vlády bych Vám ke znovuotevření škol chtěla sdělit následující informace: 

Jak již bylo sděleno v mém posledním dopise, bude výuka na naší obecné škole probíhat opět od 

9.12.2020. Dny 7.12. a 8.12. jsou na naší škole Komenský dny školního volna, od 9.12. se pak budeme 

moci plně věnovat výuce, což nás velmi těší.  

Ministerstvo školství vypracovalo přesná hygienická opatření, která obsahují všechna doporučení. 

Podle nich se také budeme orientovat. I nadále platí podstatné: časté mytí rukou, dodržování odstupů, 

používání roušek, výuka v malých skupinách. Rouška je také nutná pro všechny návštěvníky školy. Děti 

budou ráno vyzvednuty pedagogem v přízemí, rodiče nesmí vycházet do vyšších pater. Při vyzvedávání 

dítěte rodiče zavolají zodpovědnému družináři, děti budou rodičům předávány každou celou a 

následující půlhodinu opět v přízemí.  

Přeji Vám vše dobré, hodně sil, pevné zdraví a už se těším, až se tu opět brzy shledáme! 

 

Marcela Ofner 
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