
V Břidličné 27. 5. 2020 

Vážení rodiče žáků 2. stupně, 

 

Od pondělí 8. června se škola otevírá i pro žáky šestých až osmých tříd. 

Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit je pro žáky 

druhých stupňů základních škol, mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. 

do 30. června 2020. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je 

tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či 

třídnických hodin. Účast žáků bude dobrovolná.  

Z rozhodnutí ředitele školy, na základě pokynů MŠMT, bude výuka na naší 

škole ZŠ Břidličná probíhat ve dnech úterý a čtvrtek v době 7:55 - 11:00. 

Upřednostněny budou naukové předměty. 

Podle zájmu žáků a Vás rodičů budou utvořeny skupiny. Maximální počet žáků 

ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s 

rozestupy mezi lavicemi 2m. Složení skupin je neměnné po celou dobu.  

 

V případě účasti žáka v dané výuce je nutné plnit hygienická nařízení, tzn. 

hygiena rukou, 2 roušky na den a igelitový sáček s sebou, dodržovat rozestupy 

2m, neshlukovat se, dodržovat pokyny vyučujících. 

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít 

dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 

sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 

Používání roušek:  

Mimo prostor třídy musí mít žák vždy nasazenou roušku, popř. jinou ochranu 

nosu a úst. 

Pro použití roušek ve výuce budou pravidla domluveny na místě výuky. 

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své 

třídě. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po 

dobu 5 min). 



K výuce žáci budou potřebovat psací i rýsovací potřeby, sešity naukových 

předmětů a jejich učebnice. Dále svačinu a pití na dopolední výuku, školní 

jídelna bude pro žáky 2. stupně pouze úterý a čtvrtek, od 11:00. 

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě absence platí zásady 

omlouvání dle školního řádu, tedy do 3 pracovních dnů.  

 

Prosím Vás, abyste nejpozději do pondělí 1. 6. 2020, 9:00, závazně sdělili 

třídním učitelkám, zda se bude Vaše dítě účastnit této formy výuky.  

 Pokud ANO - vyplňte přiložený dotazník a obratem odešlete TU. Do 

školy v den nástupu žák donese vyplněné a podepsané čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, 

viz příloha. Bez tohoto dokumentu nebude žákovi umožněno účastnit se 

výuky. 

 pokud NE – informujte třídní učitelku, že se vaše dítě výuky nebude 

účastnit. 

 

 

 

 

S pozdravem, 

 

Mgr. Markéta Barschová 

zástupkyně ředitele 

 

 

 


