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Státní ministr 

SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR KULTUS (SASKÉ STÁTNÍ 
MINISTERSTVO KULTURY) 
P.O.BOX 10 09 10 | 01079 Dresden 

Všem rodičům 
žákyň a žáků 
základních škol 
a základního a nižšího stupně 
speciálních státních škol  

pro informaci: 

Rodičům žákyň a žáků státních škol 

V Drážďanech 12. 2. 2021 

Vážené dámy, vážení pánové, 

milí rodiče, 

máte za sebou přetěžké týdny a měsíce. Distanční výuka na Vás a na Vaše děti 

kladla enormně náročné úkoly a s tím související velkou zátěž. Za Vaši pomoc a 

součinnost v této době Vám výslovně děkuji! Sdílím s Vámi a Vašimi dětmi radost, že 

příští pondělí 15. února 2021 se škola opět otevře. 

Samotná pandemie však bohužel stále ještě není za námi. Lockdown ale mezitím 

napomohl k výraznému ústupu nepříznivého vývoje infekce. Proto považujeme za 

zodpovědné znovu otevřít základní a speciální školy základního stupně v omezeném 

režimu podle konceptu pevně daných tříd/skupin pro prezenční vyučování. 

Rámcové podmínky pro tento omezený režim odpovídají do značné míry těm, které již 

většina z Vás zná z období od 18. března 2020 do konce minulého školního roku. Týká 

se to rovněž spolupráce a koordinace se školní družinou. Vaše škola Vám vhodným 

způsobem předá příslušné pokyny pro školy týkající se jejího provozu. 

Po dlouhých dvou měsících domácí výuky, v nichž jste byli oporou svým dětem, mohou 

nyní žákyně a žáci opět vstoupit do přímého dialogu se svými učitelkami a učiteli, ale i 

se svými spolužáky. Výuka bude probíhat od pondělí podle principu pevných 

(uzavřených) tříd, aby se omezilo nebezpečí infekce a aby byl v případě případné 

infekce dobrý přehled o počtu kontaktů. 

Prezenční výuku po dlouhé době distanční výuky považujeme za důležitou, nicméně 

musíme respektovat, pokud jsou v současné situaci na straně rodičů i jisté rozpaky a 

pochybnosti. Proto jsme opět dočasně pozastavili povinnou školní docházku. Pokud 

budete chtít své dítě odhlásit z prezenční výuky, informujte o tom prosím svou školu a 

domluvte se s ní, jak může po dobu tohoto rozhodnutí vypadat ve Vašem konkrétním 

případě další výuka v domácích podmínkách. 

Adresa: 

Sächsisches Staatsministerium 

für Kultus 

Carolaplatz 1  

01097 Dresden 

www.smk.sachsen.de 

Dopravní spojení: 

Tramvajovými linkami č. 3, 7, 8 

Informace ohledně přístupu k 

elektronicky podepsaným, jakož i 

šifrovaným elektronickým 

dokumentům dostanete na 

www.smk.sachsen.de/kontakt.htm 

http://www.smk.sachsen.de/
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Nabídka vzdělání na základních školách a základním stupni speciálních škol má být zaměřena v omezeném 

režimu na klíčové předměty německý jazyk/lužická srbština, matematika, prvouka a ve 4. ročníku anglický 

jazyk. Prioritou je zajistit základy čtení, psaní a počítání. Obsahy jiných předmětů mohou a mají být do výuky 

zahrnuty. To v neposlední řadě platí pro přiměřené příležitosti k pohybu. 

S obnovením výuky ve škole se učitelé postarají o přijatelný, citlivý návrat dětí. Mimo to bude zjištěn aktuální 

stav znalostí dětí a podle toho se pak bude odvíjet i další výuka. Tím se zajistí, že obsahem vyučování bude 

stěžejní učivo, kterému nebylo možné se při distanční výuce věnovat vůbec nebo jen částečně. 

Tak jako dosud je nanejvýš důležitá ochrana před infekcí. Vaše děti jsou s tím už vzhledem k dlouhé 

zkušenosti s pandemií důvěrně obeznámeny. Věnujte prosím pozornost zejména níže uvedeným pravidlům 

platným od 15. února 2021: 

1. V budově i areálu školy platí pro žákyně a žáky, učitele, pedagogický a ostatní personál zásadně 

povinnost nosit zdravotnickou roušku. Výuka a pobyt ve společných místnostech školní družiny je z 

toho vyloučena. Rovněž venku v areálu základních a speciálních škol i školních družin není za 

pobytu při dodržení pevných tříd a pevných družinových skupin povinné nosit ochranu nosu a úst. 

Co se týká ochrany nosu a úst, nemusí se jednat o respirátory FFP-2. Jednoduchá osobní ochrana 

nosu a úst je dostačující. S tím zůstávají jednotná pravidla pro různé důležité oblasti života. 

2. Provozu školy se smí účastnit pouze děti, učitelé, pedagogičtí pracovníci a ostatní personál 

nevykazující žádné symptomy onemocnění. Není nutné pravidelně písemně formou formuláře 

dokladovat, že osoba nemá žádné symptomy onemocnění. 

V případě konkrétních otázek se neváhejte obrátit přímo na svou školu; u vhodných záležitostí též na třídního 

důvěrníka z řad rodičů, resp. na rodičovskou radu školy. 

Milí rodiče, 

pro Vaše děti, které se učí číst, psát a počítat, je důležitý každý den, který stráví opět ve škole. Na základní 

škole klademe důraz na pokračování učení. Proto je otevření škol v současné době správným rozhodnutím. 

Nadále však budeme sledovat vývoj čísel infekce. Nařízení o ochraně před koronavirem nařizuje, že školy 

musí být znovu uzavřeny, pokud sedmidenní průměr incidence 100 nových infekcí na 100 000 obyvatel v 

rámci jednoho zemského okresu nebo města vyjmutého z působnosti okresu bude po dobu pěti dnů po sobě 

překročena. Tento mechanismus se poprvé použije od 8. března. Prezenční výuku na základních školách a 

v zařízeních s celodenní péčí o děti lze znovu zahájit, pokud hodnota po dobu pěti dnů nedosáhne průměru 

incidence. 

Přeji Vašim dětem úspěšný start ve škole! 

S přátelským pozdravem 

 


