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Přítomnost žáků 2. stupně ve škole
Tyto pokyny byly zaslány 28. 5. 2020 na mail všech rodičům i žákům 2. stupně.
V týdnu od 8. 6. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole.
Manuál MŠMT uvádí:
Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
 Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím
navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok
2019/2020.
 Socializační aktivity
 Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní
přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních
personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti
využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není
povinností školy tyto aktivity realizovat.
S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny
žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci
podle konkrétních potřeb.
Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze).
Zásady pobytu ve škole (např. nošení roušek při výuce) se řídi hygienickými pravidly,
obsaženými v dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V
OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (na webu školy).
Na základě těchto doporučení ministerstva školství budeme plánovat přesné rozvržení
pobytu žáků 2. stupně ve škole až podle počtu přihlášených, protože musíme dodržet
skupiny maximálně 15 žáků v jedné třídě.
Ve škole nemáme dostatek volných učeben a tříd, proto předpokládáme, že nepůjde
o výuku každý den v týdnu, ale skupiny se budou muset střídat.

Omezení se týká také obědů ve školní jídelně, protože v jídelně může současně obědvat
pouze jedna skupina, tj. 15 žáků.
Proto Vás žádáme o vyplnění přihlášky a její zaslání mailem třídní učitelce zpět DO
PONDĚLÍ 1. 6. 2020.
Zašlete zpět přihlášku i v případě, že se dítě pobytu ve škole nezúčastní.
Můj syn/moje dcera: (jméno a příjmení)
Třída:
se zúčastní / nezúčastní (vymažte, co se nehodí ) pobytu ve škole v období 8. – 26. 6.
2020.
Obědy: ano / ne (vymažte, co se nehodí)
Přihlášeným žákům i jejich rodičům pošleme mailem podrobné informace o nástupu do
školy během příštího týdne.
Vysvědčení bude vydáno v pátek 26. 6. 2020. V pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. je ředitelské
volno.

PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

