
Vážení rodiče, 

třídní schůzky koncem prvního měsíce školního roku jsou důležité, protože obvykle přinášejí 

řadu informací, nezbytných pro spolupráci rodiny a školy. V souvislosti s epidemickou situací 

jsme ale tentokrát zvolili formu písemných informací bez osobní přítomnosti rodičů ve škole. 

Potřebujete-li osobně hovořit s některým pedagogem, dohodněte si s ním konzultaci třeba 

právě 23. 9. 2020, kdy se tradiční schůzky měly konat. 

K informacím, které ve formě písemného sdělení dostanete od třídních učitelů, připojuji 

informace od vedení školy. 

Nejdříve bych vám, vážení rodiče, chtěla poděkovat za spolupráci v uplynulém školním roce. 

Setkávám se s řediteli škol nejen Prahy 10 a  Prahy, ale i jiných měst v České republice, a při 

takových setkáních si samozřejmě vyprávíme mimo jiné také o tom, s jakými náměty, názory 

a požadavky se obracejí na vedení školy rodiče, jak rodiče reagují na neočekávané situace, 

které se ve škole vyskytnou. A právě když jsem tyto zprávy od jiných ředitelů slyšela, 

uvědomila jsem si, že musím využít nejbližší příležitosti a poděkovat vám. Poděkovat vám za 

vaši výjimečnou spolupráci v den, kdy se v loňském roce téměř polovina našich učitelů 

zapojila do stávky a kdy by bez vaší spolupráce bylo téměř nemožné zajistit provoz školy. 

Poděkovat za vaši pomoc dětem v době distančního vzdělávání i za cennou zpětnou vazbu, 

kterou nám někteří z vás poskytli. Poděkovat za váš rozumný přístup v souvislosti 

s onemocněním COVID-19, kdy respektujete naše řešení a důvěřujete nám, že děláme, co je 

možné, a nepanikaříme.  

Nebyla bych ale asi správná učitelka, když bych k takové pochvale nepřipojila nějaký 

povzdech. Je nám opravdu líto, že na naše pravidelné edukavárny chodí velmi málo rodičů. 

Očekávali jsme, že třeba téma domácí přípravy dětí na vyučování přitáhne pozornost, ale 

nebylo to tak. Na přání rodičů jsme už v průběhu uplynulých let změnili den i hodinu konání 

kaváren a věřte, že atmosféra bývá skutečně příjemná. Zkuste si udělat čas, abyste to sami 

poznali! Sborovna se v edukavárnu zase promění 7. 10., 4. 11. 2020 a 3. 2., 10. 3. a 7. 4. 2021, 

vždy od 17. hodiny. 

Dovolte, abychom vás pozvali na oslavu 60. výročí založení školy, kterou připravujeme na 

čtvrtek 1. října 2020. Na dopoledne chystáme program pro žáky, od 15 hod. bychom rádi 

přivítali vás, rodiče a přátele školy, abyste s námi oslavili narozeniny školy a abyste si 

vyzkoušeli některé z aktivit, které dopoledne absolvovaly vaše děti. Potřebujeme vědět, na 

kolik hostů se máme připravit, takže vás prosíme, abyste se v případě plánované účasti 

registrovali na e-mailové adrese oslava60@zseden.cz. 

Na pátek 2. 10. a na pátek 13. a pondělí 16. 11. plánujeme ředitelské volno z důvodu 

vzdělávání velké části pedagogického sboru a z důvodu plánovaného odpojení elektřiny a 

dodávky vody v části budovy v souvislosti se stavebními pracemi -  modernizací učebny 

přírodních věd. Pokud není možné, abyste v tyto dny zajistili dohled nad svými dětmi, 

oznamte to třídním učitelům do 25. 9. 2020, zajistíme pro tyto děti program.  

Současná epidemiologická situace nedává velký prostor optimismu, proto musíme být 

připraveni na variantu distančního vzdělávání. V této souvislosti vás žádám, abyste třídním 

učitelům poskytli informaci, pokud doma postrádáte techniku, kterou by váš syn/vaše dcera 

mohl/a pro distanční výuku využívat.  
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V době distančního vzdělávání řešily některé rodiny nejen vzdělávání svých dětí na dálku, ale 

i finanční problémy. Prostřednictvím nadačního fondu ZŠ Eden můžeme pomáhat a 

dodatečně i předem děkuji všem, kteří přispěli či hodlají do fondu přispět. 

Vážení rodiče, jistě víte, že ve škole pracuje školská rada – tripartitní orgán složený ze 

zástupců rodičů žáků, zřizovatele a pedagogického sboru. Za rodiče v uplynulých třech letech 

pracovali ve školské radě pan ing. Soběslav a paní Zuzana Šmejkalová, jejichž volební období 

v listopadu končí. Dovolila jsem si je znovu oslovit a jsem ráda, že souhlasili s nominací na 

období následujících tří let. Pokud byste chtěli kandidovat nebo nominovat někoho ze svých 

známých (s jeho souhlasem), oznamte mi to prosím do 25. 9. 2020, abychom mohli 

zorganizovat volby, které proběhnou 1. 10. 2020 od 15 do 16 hod., v době oslavy 60. výročí 

založení naší školy.  

 

Vážení rodiče, přeji vám zdraví a příjemné podzimní dny bez zbytečných starostí. 

 

Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden 
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