Milí rodiče, milé žákyně a milí žáci,
po páteční tiskové konferenci ministra školství, pana Heinze Faßmanna, bych Vám chtěla sdělit ke
znovuotevření škol následující informace:
1) Výuka v 1.-4. Rg třídě (nižší gymnázium) bude probíhat opět od 18.5.2020, avšak ve skupinách.
Každá třída bude rozdělena do dvou skupin. Smysluplné rozdělení tříd provede ředitelství školy ve
spolupráci s učiteli, resp. po poradě s vedením obecné školy (kvůli sourozencům). Takto rozdělená
výuka se uskuteční ve dvou etapách, jedna část třídy bude ve škole od pondělí do středy, druhá ve
čtvrtek a pátek. V následujícím týdnu se dny vymění. Výuka pro 5.-7.třídu (vyšší gymnázium) začíná
3.6.
Na dny, v nichž Vaše dítě ve škole nebude, dostane domácí úkoly, které pak vypracuje samostatně doma.
Vyučovány budou denně všechny předměty kromě tělesné výchovy a hudební výchovy v čase od 8 do
14 hodin dle rozvrhu. Odpolední vyučování odpadá. Po skončení výuky bude v provozu školní družina
v obvyklém
čase.
Rovněž jídelna v Boerhaavegasse bude s největší pravděpodobností v provozu.
Učební látka bude postupně a v přiměřeném tempu dále probírána a procvičována.
2) Všichni vyučující budou od 18.5. (resp. od 3.6. u vyšších ročníků) pracovat podle svých rozvrhů,
proto již nebude probíhat výuka přes videokonference. Děti, které z důvodu nemoci nebo kvůli
stávajícímu zdravotnímu stavu zůstanou doma déle, dostanou domácí úlohy i nadále v systému MS
Office Teams. Pokud se rozhodnete ponechat své dítě doma až do konce školního roku, sdělte nám
to prosím nejpozději do čtvrtka, 30.4.
Nejpozději 4.5. dostanete informace o rozdělení tříd na skupiny.
3) Tak jako dosud bude dětem, jejichž rodiče z pracovních důvodů už nemohou nadále zůstávat doma,
umožněn náhradní dozor. Tito rodiče mohou své děti přihlásit i na další dny mailem ředitelství školy
nebo třídnímu učiteli.
4) Pro konečné hodnocení budou brány v potaz výsledky, kterých bylo dosaženo do 16. 3., spolu se
známkou z pololetí. Nebudou už psány žádné školní práce. Zadané úkoly a látka zpracovaná během
těchto týdnů a měsíců budou ohodnoceny jako spolupráce. Na konci školního roku obdrží žáci
vysvědčení jako obvykle, a to v pátek 3.7.2020 (známky se budou letos uzavírat až 1.7.).
5) Ministerstvo školství vypracovalo přesná hygienická opatření, která obsahují všechna doporučení,
podle kterých se budeme také řídit. I nadále platí dodržování nejdůležitějších ochranných opatření: časté
mytí rukou, dodržování odstupu, výuka v malých skupinách. Vyučující i žáci nemusí ve výuce nosit
roušku, pouze při příchodu a odchodu, během přestávek a na chodbách. Rouška je však nutná pro
všechny návštěvníky školy.
6) Letní prázdniny začnou podle plánu 4. 7. 2020. Co se týká letního provozu družiny, lhůta pro
přihlášení do plánovaného třítýdenního letního provozu pro 1.a 2. Rg (6. – 24. 7. 2020) se prodlužuje
do 31. 5. 2020. Rodiče mají nyní možnost své dítě dodatečně přihlásit na letní provoz u paní ředitelky
Ofner.
Přeji Vám vše dobré, hodně sil, pevné zdraví a už se těším, že se tu opět brzy shledáme!
Helena Huber
ředitelka Rg Komenský

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach der Pressekonferenz des Bildungsministers Heinz Faßmann am Freitag möchte ich Ihnen die
Informationen zur Wiedereröffnung der Schulen mitteilen:
1)

Der Unterricht an der Rg-Unterstufe (1.-4. Klasse) wird ab 18.5.2020 schichtweise wieder
beginnen. Jede Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Die sinnvolle Aufteilung macht die Direktion in
Kooperation mit den Klassenvorständen bzw. in Rücksprache mit der VS-Direktion (wegen den
Geschwisterkindern). Der Schichtunterricht erfolgt in zwei Etappen, eine Gruppe kommt MontagMittwoch, die zweite Gruppe Donnerstag-Freitag, in der folgenden Woche werden die Tage
getauscht. Der Unterricht für die Oberstufe (5.-7.Klasse) fängt erst am 3.6. an.
Für die Tage, an denen Ihr Kind nicht in der Schule anwesend ist, bekommt es Hausübungen, die
weiter zu Hause zu erledigen sind. Es werden alle Fächer außer Bewegung und Sport und
Musikerziehung, täglich von 8-14 Uhr, nach dem Stundenplan unterrichtet. Nachmittagsunterricht
entfällt. Nach dem schulischen Teil bieten wir wie gewohnt auch die Nachmittagsbetreuung an. Für
das Mittagessen wird höchstwahrscheinlich wieder im Internat Boerhaavegasse gesorgt. Es wird
kontinuierlich, in einem angemessenen Lerntempo an den Lerninhalten weitergearbeitet.

2)

Alle Lehrer/innen werden ab 18.5. (bzw. ab 3.6. bei der Oberstufe) nach ihrem normalen
Stundenplan arbeiten, deshalb findet kein Unterricht mittels Videokonferenz mehr statt. Die Kinder,
die krankheitsbedingt oder wegen ihres allgemeinen gesundheitlichen Zustands länger zu Hause
bleiben, bekommen weiter über MS Office Teams Hausübungen und Lernunterlagen für die
selbstständige Arbeit. Wenn Sie beschließen, dass Ihr Kind bis zum Schulschluss am 3.7. zu
Hause bleibt, teilen Sie es uns bitte mit, bis spätestens Donnerstag, den 30.4. Spätestens zum
4.5. bekommen Sie eine Information über die Klassenteilung.

3)

Es wird so wie bisher weiterhin eine zusätzliche Betreuungsmöglichkeit für die SchülerInnen
angeboten, deren Eltern aus beruflichen Gründen nicht mehr zu Hause bleiben können. Diese Eltern
können ihre Kinder für zusätzliche Tage per Mail an die Direktion oder den Klassenvorstand
anmelden.

4)

Für die abschließende Leistungsbeurteilung zählen die Ergebnisse, die bis 16.3. erzielt wurden,
gemeinsam mit der Halbjahresnote. Es gibt in diesem Schuljahr keine Schularbeiten mehr. Die
Aufgaben und Lernerfolge in diesen Wochen und Monaten werden lediglich in die
Mitarbeitsbeurteilung Ihres Kindes einfließen. Die SchülerInnen erhalten anschließend wie gewohnt
am 3.7. ihr Zeugnis (Notenschluss ist heuer der 1.7.)

5)

Das Ministerium hat ein Hygienehandbuch für die Schulen ausgearbeitet, in dem alle
Empfehlungen des BMBWF festgehalten sind. Wir werden uns an diesen orientieren. Es gilt weiterhin
das Wesentliche: Häufiges Händewaschen, Abstände einhalten, Unterricht in kleineren Gruppen. Die
Schutzmasken müssen die PädagogInnen und die SchülerInnen im Unterricht nicht tragen, nur beim
Betreten/Verlassen der Schule, während der Pausen in den Klassen und in den Gängen. Für die
BesucherInnen der Schule gilt die Schutzmaskenpflicht.

6)

Am 4.7.2020 werden wie geplant die Sommerferien beginnen. Was den Sommerbetrieb betrifft,
wird die Frist für die Anmeldung für die geplante dreiwöchige Sommerbetreuung für die VS und
1.+2. Rg-Klasse (6.-24.7.2020) allerdings noch einmal bis 31.5. verlängert. Alle Eltern haben jetzt die
Möglichkeit, ihre Kinder noch zusätzlich für die ersten drei Wochen im Juli für die Betreuung bei Fr.
Dir. Ofner anzumelden.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Kraft, Gesundheit und freue mich, dass wir uns bald wiedersehen
werden!
Mag. Helena Huber, Direktion Rg Komensky

