Přejeme dobrý den všem našim členům i rodičům,
s ohledem na množící se dotazy ohledně realizace dnešních zkoušek a další výuky v návaznosti na
současnou situaci okolo zdravotních a karanténních opatření vyhlášených státními institucemi a
obcemi, kde cvičíme, považujeme za nutné, chod školy a náš společný program adekvátně
přizpůsobit vzniklé situaci. Co chystáme a jak budou vypadat nejbližší hodiny a příští týden? Prosím,
čtěte dále.
Čtvrteční odpolední trénink 12.3. od 15:30 v Uhříněvsi není, škola je zavřená.
Zkoušky 12. 3. 2020
Dnešní termín zkoušek je platný, se zkouškami počítáme, uskuteční se v čestlické hale dle plánu, ale
určitě chceme aplikovat určitá omezení.
1) Kdokoliv z účastníků, kteří byli připuštění ke zkoušce, pocítí jakékoliv příznaky nastydnutí,
infekce nebo se nebude cítit na 100% v pořádku, na zkoušku nechoďte, ani jako diváci.
Zejména se jedná o kašel, rýmu, potíže s dýcháním, horečku – cokoliv z uvedeného máte,
prosím, ušetřete své kamarády a zůstaňte v domácím léčení/prostředí a nešiřte infekci dále.
2) Pokud kdokoliv z vás, nebo vaší bezprostřední blízkosti byl v kontaktu s kamarády, známými
nebo příbuznými, kteří se pohybovali v uplynulých 10-14 dnech mimo ČR, typicky v oblastech
na jih a západ od našich hranic (Itálie, Rakousko, alpské oblasti Francie, Švýcarsko, Německo,
Španělsko), vypusťte zkoušku ze svého programu a do haly ani na tréninky do odvolání
prosím nechoďte.
3) Zkouška proběhne v minimálním obsazení – tzn. pouze její účastníci. Poprosíme rodiče a
známé případných účastníků o pochopení, tato zkouška proběhne mimořádně bez
obecenstva a to jak v hale, tak i na galerii. Účastníci dorazí nejpozději v 19:00 již převlečení do
haly, rodiče a odvoz si účastníky zkoušky vyzvednou v cca 20:15 -20:30 po ukončení zkoušky.
VŠECHNY RODIČE poprosíme, aby nevcházeli do haly, děti po ukončení zkoušky vypustíme
ven a předáme vám je.
Zkouška není poslední, standardně míváme oddílové zkoušky v červnovém termínu, bude to tak i
letos, termín dnešní zkoušky je plánovaný s ohledem na další závodní aktivity a velké množství
začátečníků, kteří by měli ve svém programu postoupit dále a nečekat až na konec školního roku.
Není to však pravidlo, že ke zkoušce musí jít všichni. Takže skutečnost, že ke zkoušce ještě nejdou
všichni, není žádným způsobem omezující, nebo diskriminující, každý máme jinou schopnost se věci
učit – někdo to zvládá lépe a rychleji a jiný potřebuje na zafixování dovednosti více času a pro něj je
pak ideální červnový termín zkoušky, kam celý rok výuku směřujeme.
Další výuka, tréninky a závody v době karanténních opatření
Tento týden jsme rozhodli o zrušení oblastních závodů v Čestlicích v termínu 22. 3. 2020. O
dubnových závodech budeme všechny členy informovat, v tuto chvíli jsme o jejich osudu ještě
nerozhodli.
Zároveň jsme se shodli na tom, že tréninky až do odvolání rušíme a to ve všech našich tělocvičnách a
to jak pro děti a mládež, tak i pro dospělé. Ohledně dalších tréninků sledujte naše stránky www.namu.cz a dění v aktualitách. Zároveň byly zrušeny všechny svazové semináře, soutěže minimálně do
začátku dubna a tréninky závodního týmu.
V případě dotazů nebo nejistoty ohledně uvedených informací volejte nebo mailujte.
S pozdravem
Trenérský tým školy NAMU

