
          

Vážení rodiče, milí žáci 2. stupně,     

podle aktualizovaného manuálu MŠMT k postupnému otevírání škol ze dne 27. 5. 2020 bude  

od 8. 6. 2020 umožněna přítomnost žáků 2. stupně v základní škole. 

Žákům 2. stupně je umožněna přítomnost v základní škole zejména za účelem konání individuálních 

či skupinových konzultací, třídnických hodin a předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 

2019/2020. Vzdělávací aktivity jsou dobrovolné, realizují se pro skupiny žáků v maximálním počtu 15 

žáků, se skupinou budou pracovat třídní učitelé a různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních 

potřeb. K zajištění organizace vzdělávacích aktivit potřebuje škola zjistit zájem ze strany zákonných 

zástupců a samotných žáků. Zákonný zástupce vyjádří zájem o přítomnost svého dítěte v základní 

škole nejpozději do středy 3. 6. 2020. Účast žáka ve škole je nutné sdělit třídnímu učiteli (nahlaste 

i neúčast žáka).  Využije-li žák možnosti zařazení do skupiny, při prvním vstupu do budovy školy 

odevzdá vyplněné „čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. 

Bez předložení výše uvedeného čestného prohlášení nebude žáku umožněn vstup do budovy školy 

/dle pravidel Metodického pokynu MŠMT/.  Čestné prohlášení naleznete na webových stránkách 

školy, případně jej zašle na vyžádání třídní učitel vašeho dítěte, možno vyzvednout v kanceláři školy.  

Organizace vzdělávacích aktivit:  

8.  6.  –  11. 6. 2020   Realizace třídnických hodin včetně společných konzultací za účelem setkání 

žáků s třídním učitelem, domluva individuálních konzultací v následném týdnu, možnost odevzdání 

vypracovaných úkolů /pokud nebyly dříve zaslány/, žáci, kteří neměli možnost vzdáleným způsobem 

odevzdávat úkoly, je přinesou na toto setkání, objasnění nebo upevnění učiva probírané ve výuce na 

dálku.    

Pondělí  8. 6. 2020: 6. A   8:15  -  10:15 hod.     kmenová třída   

                                            6. B 8:30  -  10:30 hod. kmenová třída 

Úterý   9. 6. 2020 7. A 8:15  -  10: 15 hod. kmenová třída 

    7. B 8:30  -   10: 30 hod. kmenová třída 

Středa   10. 6. 2020 8. A 8:15  -  10: 15 hod. kmenová třída   

Čtvrtek   11. 6. 2020 9. A 8:15  -  10:15 hod. kmenová třída 

    9. B 8:30  -  10:30 hod. kmenová třída 

15. 6.  -  18. 6. 2020 Realizace individuálních konzultací za účelem objasnění učiva a uzavřením 

klasifikace. Osobní konzultace žáků s jejich vyučujícími budou probíhat na základě předchozí 

vzájemné individuální domluvy.  

22. 6.  -  25. 6. 2020  Realizace třídnických hodin včetně společných konzultací za účelem 

odevzdání klíčů od skříněk /žáci 9. ročníku odevzdání učebnic/, vydání osobních věcí žákům /cvičební 

úbor, pomůcky na Vv, přezůvky .../, objasnění a upevnění učiva. 

 



Pondělí   22. 6. 2020 6. A   8:15  -  10:15 hod.     kmenová třída   

                                             6. B 8:30  -  10:30 hod. kmenová třída 

Úterý     23. 6. 2020 7. A 8:15  -  10:15 hod. kmenová třída 

     7. B 8:30  -  10: 30 hod. kmenová třída 

Středa    24. 6. 2020 8. A 8:15  -  10: 15 hod. kmenová třída 

 

Čtvrtek    25. 6. 2020 9. A 8:15  -  10:15 hod. kmenová třída 

     9. B 8:15  -  10: 15 hod. kmenová třída 

Předání vysvědčení: Pokud nedojde k zásadním změnám ze strany MŠMT, bude vysvědčení 

vydáno v úterý 30. 6. 2020 v níže uvedených časech pro každou třídu.  

6. A 8:00 – 8:20 hod.  8. A  8:40 – 9:10 hod. 

6- B 8:10 – 8:30 hod.  9. A  9:00 -  9:20 hod. 

7. A 8:20 – 8:40 hod.  9. B  9:15 -  9:35 hod. 

7. B 8:30 – 8:50 hod. 

Skutečnosti související s organizací výuky: 

 - vstup do budovy školy bude žákům umožněn prostřednictvím čipů dle časového rozpisu  

-  vstup do budovy školy nebude umožněn zákonným zástupcům žáků 

-  je nutné minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 1,5- 2 metry, 

povinnost zakrýt si ústa a nos  

-  každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 

-  žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla  

- škola zajistí maximální dodržování hygienických pravidel dle manuálu MŠMT (viz webové stránky 

naší školy)  

Důležité upozornění: 

Pro žáky 2. stupně nebudou zajištěny obědy ve školní jídelně. 

Hlavní vzdělávací aktivitou bude pro žáky 2. stupně i nadále distanční vzdělávání. 

Žáci, kteří nevyužijí možnosti zařazení do skupiny za účelem třídnických hodin a konzultací, se 

individuálně domluví s třídním učitelem na způsobu odevzdání klíčků od skříněk, na převzetí osobních 

věcí ze školy.  S ohledem na současnou situaci se nejedná o běžnou výuku ve škole. Z tohoto důvodu 

je vstup do školy umožněn pouze žákům, kteří předložili „čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění“, jmenovaní žáci mohou do budovy vstoupit pouze ve stanovených 

časech. Vstup do budovy školy nebude umožněn žákům, kteří nevyužijí možnosti zařazení do skupin 

za účelem třídnických hodin a konzultací. Tito žáci se budou muset domluvit s třídními učiteli na 

způsobu převzetí osobních věcí ze školy a předání zapůjčených věcí škole. 

Vážení rodiče, naše škola se bude snažit i při takto přísných hygienických opatřeních a s ohledem na 

metodický pokyn MŠMT zajistit žákům 2. stupně bezpečné a příjemné prostředí.     

                                                   

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy 


