
 Staršim šulerjow 
zakładnych šulow, 
prěnich do štwórtych lětnikow  
na spěchowanskich šulach 
kaž tež zakładneho schodźenka  
spěchowanskeho ćežišća  
duchowne wuwiće w 
Swobodnym staće Sakska 

 

Česćene knjenje, česćeni knježa, 
lubi starši, 

ze staršiskim listom z dnja 08.05.2020 sym so na Was wobroćił a Wam nowe kroki za wote-
wrjenje a wróćenje do wobmjezowanych prawidłownych wotběhow při wšědnym dohlado-
wanju dźěći, w zakładnych šulach a prěnich do štwórtych lětnikow na spěchowanskich šulach 
rozłožił. Tak móža naše dźěći šulu zaso wopytać. 

W mjezyčasu su so mnozy starši z dalesahacymi žadanjemi nastupajo wotewrjenja šulow kaž 
tež z wobmyslenjemi  na nas wobroćili. Budźće sej wěsći, zo kóždy pokiw, kóžde žadanje ale 
tež kóžde wobmyslenje přiwzamy a je wotwažujemy. 

Corona-pandemija budźe nas hišće wjele měsacow zaběrać. Při tym budźemy přeco zaso 
wotwažować dyrbjeć. 

To potrjechi tež jedne z aktualnych wobzamknjenjow Zarjadniskeho sudnistwa w Lipsku. 
Starši sydomlětneho šulerja jedneje zakładneje šule w Lipsku su so z chwatnym jednanjom 
(Eilverfahren) přećiwo wotewrjenju zakładnych šulow w Sakskej wobroćili. Wobzamknjenje 
Zarjadniskeho sudnistwa potrjechi jednotliweho šulerja jako próstwustajerja a wuskutkuje so 
jenož mjez nim a potrjechenej zakładnej šulu. 

Přidam cyle wotewrjenje, zo mjenowane wobzamknjenje wobžaruju. Budźemy je před  
Wyšim zarjadniskim sudnistwom pruwować dać. 

Njewotwisnje wot toho stejimy dale k rozsudej, zo so šule wotewrja. Staršim zakładnych 
šulerjow kaž tež šulerjow primarneho schodźenka respektiwnje zakładneho schodźenka 
spěchowanskich šulow pak přewostajimy najprjedy hač do 5. junija rozsud, hač spjelnja jich 
dźěći winowatosć wopyta šule  přez wobdźělenje na wučbje w šuli abo přez wuknjenje 
doma. Z tym respektujemy wobzamknjenje Zarjadniskeho sudnistwa w Lipsku kaž tež zajimy 
šulerkow a šulerjow primarneho schodźenka. 

Smy přeco hišće měnjenja, zo je naš koncept wotewrjenja wšědneho dohladowanja dźěći, 
zakładnych šulow  a primarneho schodźenka spěchowanskich šulow w Swobodnym staće 
Sakska kmany puć, infekciski škit wotpowědujo starobje zwoprawdźić. Z tym zaručamy 
wobstejace prawo na wobdźělenju a kubłanju dźěći. Nochcemy, zo runje dźěći škody 
poćerpja. 

 



Dźěći w zakładnej šuli njemóža rjadowanja k dodźerženju mjezsobneho wotstawka, hladajo 
na starobu, lědma přez cyły šulski dźeń dodźeržeć. Tohodla je wuměnjenje za wotewrjenje 
šulow, zo so šulerjo wšelakich rjadownjow mjez sobu njeměšeja. Tutón koncept krutych 
rjadownjow ma  tomu přinošować, zo hodźa so w padźe padow infekciske puće slědować. 
Dalše wuměnjenje je wobkrućenje strowoty. Dźěći smědźa so jenož potom na wučbje 
wobdźělić, hdyž nimaja woni same a w domjacnosći bydlace wosoby symptomy chorosće 
Covid-19. 

Wěmy, zo maja so jara krute regule přesadźić. Wotpowědne pokiwy namakaće hišće raz w 
přiłoze. Za Was jako starši  woznamjenja to wjace prócy dla nowych wotběhow. Prosymy 
Was k tomu přinošować, tute na kóždy pad dodźeržeć. To smy škitej strowoty cyłeje šulskeje 
zhromadnosće dołžni, za Waše dźěći ale tež za wučerki a wučerjow kaž tež za kubłarki a 
kubłarkow. A jenož přez Waše konsekwentne sobuskutkowanje móžemy njeluboznosćam za 
Was, za Waše dźěćo a wšitkich wobdźělenych zadźěwać. Runočasnje wutworimy pak přez 
tutu naprawu wolóženje, kotrehož so wjele swójbow nadźija. 

Prosymy Was runje tak: Pěstujće koncept „kruteje skupiny“ tež priwatnje a powołansce. 
Redukujće prošu dale socialne kontakty. Zetkajće so na přikład jenož z přećelemi z rjadownje 
Wašeho dźěsća. Wšitko to pomha, dźěćom najlěpše wuwučowanje a dohladowanje  
zmóžnić. Za strowotu a za kubłanje našich dźěći. 

 

Wutrobny dźak za Waše zamołwite sobuskutkowanje. 

 

Waš  

podp. Christian Piwarz 

 

přiłoha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wobkrućenje strowoty, kotrež ma so wšědnje podpisać 

 

Šula Wašeho dźěsća je Wam mjeztym dalše informacije sposrědkowała, mjez nimi formular 
za wobkrućenje strowoty, kotrež ma so wšědnje podpisać. Prosymy Was, sćěhowace 
wobkedźbować: 

 Skedźbnjamy Was na to, zo je wšědne wobkrućenje přez Waše podpismo 
wuměnjenje za wopyt šule za Waše dźěćo. 
 

 Njech je tute wobkrućenje prošu kruty wobstatk dnjoweho wotběha prjedy hač so 
Waše dźěćo na puć do šule poda. Dajće formular dźěsću wšědnje sobu do šule – 
najlěpje we wosebitej mapje. 
 

 Wot 25. meje njesmě šula žane dźěćo bjez dnjowsce aktualnje podpisaneho wobkru-
ćenja strowoty přijimać. Jako starši sće winowaći Waše dźěćo bjezposrědnje w šuli 
wotewzać, hdyž podpismo za konkretny dźeń faluje. Hdyž so tomu njewotpowěduje, 
je šula w poslednej konsekwency winowata porjadowy zarjad zapřijeć – hač do 
zarjadniskeho dohladowanja dźěsća. 
 

 Sće tež winowaći, prawdźe wotpowědujo wobkrućić, zo njejsće pola Wašeho dźěsća 
kaž tež pola w domjacnosći bydlacych wosobow symptomy zwěsćili. Lěkarske wopod-
statnjenje za to njeje trěbne. Jedna so wo wot was zaznate symptomy nazymnjenja. 
 

 Pokaza jedne dźěćo w šuli symptomy chorosće Covid-19 je šula winowata, tute dźěćo 
z wučby wuzamknyć a je přez staršich wotewzać dać. 


