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17.dubna (mei) 2020 

  

Koronavirus 
Opatření 
 

Vážení rodičé 

 

Bezpečnostní opatření proti koroně jsou prodlouženy do 3.května (mei) 2020. To 

znamená že školy v pondělí 20.dubna(april) ještě nebudou otevřeny. Bude se učit na 

dálku. 

Bude se nabízet nové učivo ve formě ‘preteaching’ ‘předběžná výuka’. To je metoda 

učení kde žáci budou dopředu připravováni na nové učivo které se potom bude 

vyučovat ve třídě. Jaký  postup bude ohlendně tohoto učení se dozvíte od vašeho učitele 

nebo školy.  

Aby nadále nakažení klesalo, zůstanou děti co nejvíc doma. Děti které nemají možnost 

se učit doma, muhou přijít do školy. Jedná se o rodiny které nemají doma k dispozici 

počítač nebo internet, nemají dostataek místa a  nebo vhodné prostředi na učení. Škola 

jim poskytne 3 až 4 hodiny denně ‘preteching’, s nutným hygienickým opatřením. 

Škola také poskytuje nouzovou družinu pro konkretní skupinu dětí. Jedná se o: 

• Děti rodičů pracujicich v zásadních sektorech 

• Sociálně nebo zdravotně zranitelné děti 

• Děti s obtížnou domací situací 

Také pro tyto děti se bude organizovat preteaching 

Více informací ohledně ‘preteaching’ ve škole? 

Chceš použít preteching ve škole nebo žádáš víc informací, s kontaktuj se s de Panda 

school, e-mailová adresa: depanda.dir@onderwijs.gent.be , tel: 09 221 61 03 

Nacházíme se v nové situaci na kterou si musíme všichni zvykat. Nebude to lehké a bude 

to trochu hledaní pro každého. 

Udělejme společně s toho to nejlepší! 

S přátelským pozdravem 

 

Inge Dellaert 

Ředitelka Městského Vzdělávaní v Gentě 
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