
INFORMACE O PODMÍNKÁCH PROVOZU ŠKOLY V OBDOBÍ DO 
KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  - 2. stupeň 

 

Na základě rozhodnutí MŠMT se opětovně otevírají školy od 8. 6. 2020 i pro žáky 2. stupně. Je 
pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. Docházka není povinná, ale škola povede 
evidenci o docházce žáků do školy.  

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit třídnímu učiteli zájem o docházku do školy emailem 
nebo v aplikaci školaonline. 

Zákonný zástupce musí osobně nebo prostřednictvím žáka při nástupu do školy odevzdat podepsané 
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením 
rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Jinak nebude žákovi umožněna osobní 
účast ve škole. Čestné prohlášení je k dispozici na webových stránkách školy.  
 
Z organizačních důvodů budou žáci ve škole 1 den v týdnu – 7:30 – 12:00 hod. 
 
6. třída – pondělí 
7. třída – středa 
8. třída – pátek 
9. třída – úterý, čtvrtek 
 
Vstup zadním vchodem od 7:10 do 7:30 hodin  
 
Pravidla uvnitř školy  

1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
2. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  
3. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

Ostatní hygienické prostředky zajistí škola.  
 

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 (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) 
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. 
 
Organizaci žákovských skupin se bude odvíjet od počtu přihlášených dětí. Bližší informace Vám 
zašle třídní učitel. 
 
 
V Česticích 29. 5. 2020      Mgr. Martina Kalová, ředitelka školy 


