
Váţení rodiče, 
 
děkuji Vám za dosavadní spolupráci. V následujících řádcích bych Vám ráda 
předloţila několik informací, které by Vám mohly alespoň trošku pomoci v orientaci 
ohledně docházky vašich dětí do školy. Informace jsem získávala z dostupných 
veřejných zdrojů (ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví). Vše jsou zatím 
pouze návrhy, jak by to mohlo v květnu a červnu vypadat. Konkrétní manuál, zda a 
za jakých podmínek se budou moci jednotlivé školy pro ţáky otevřít, by měl vyjít na 
konci dubna. Jakmile tedy přijde nějaký závazný pokyn, ihned Vás s ním seznámím 
na stránkách školy. 
Budu velice ráda, kdyţ budete od začátku května sledovat www stránky školy, kde 
bych Vám měla předloţit bliţší informace k moţnému nástupu některých ţáků do 
školy. 
 
Velice Vám děkuji  za  trpělivost a práci s vašimi dětmi v průběhu  uzavření škol.  
Snad se vše během prázdnin uklidní, zbavíme Vás školní přípravy dětí a od září 
budeme moci práci s dětmi převzít a plně se ji věnovat. Od spousty dětí víme, ţe jim 
škola uţ velmi schází a moc se do ní těší. My se těšíme také, protoţe sebelepší 
výuka přes jakékoli zdroje nemůţe nahradit osobní kontakt mezi pedagogem a ţáky. 
  
Ještě jednou Vám všem děkuji, přeji hodně zdraví a hlavně trochu odpočinku v této 
nelehké době. 
  
  
                                                                                                                                        
                                         Dagmar Habrmanová 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informace MŠMT: 
  
Harmonogram uvolňování opatření ve školách 

pondělí 25. května 

 Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich 
organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních 
skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez moţnosti měnit 
sloţení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně 
pak roušky ve společných prostorách školy. 

Kaţdý ţák bude muset předloţit čestné prohlášení rodičů, ţe on ani nikdo z jeho 
domácnosti není zdravotně rizikový. 

červen 

 Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na 
středních školách. 

 

 Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách 
žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to ve stěžejních 
předmětech a formou třídnických hodin. (například 5 žáků na hodinu 
dopoledne) 

  
  
Nejčastější otázky: 
  
 
Rozhodnutí o zařazení dítěte do běžné výuky bude jen na rodičích? Když ho 
nechají doma, budou pobírat dál ošetřovné? 
 
Bude to výhradně na rodičích. Pokud dítě pošlou do školy, o ošetřovné přijdou, 
v opačném případě ho budou dál čerpat na základě potvrzení příslušné ZŠ.  
 
Co druhý stupeň ZŠ? 
 
Formou třídních hodin či konzultací by mohla v červnu probíhat i výuka ţáků na 
2. stupni ZŠ. Pro ně ale bude do konce roku převaţovat vyučování na dálku. 

Dostanou děti klasické vysvědčení? 

Ministerstvo školství vydá v tomto směru vyhlášku, podle níţ klasifikace nebude 
probíhat tradičním způsobem. K závěrečnému posouzení nebude nutné získat 
určitý počet známek. Ţádoucí bude slovní hodnocení zohledňující mimořádné 
podmínky. To se můţe objevit i na vysvědčení. Pokud jsou průměry známek 
součástí přijímacího řízení, vysvědčení z konce tohoto školního roku se vynechá. 



Informace MZ ČR: 

Doporučený počet ţáků ve školní skupině je 15 s moţností navýšení dle místních 
podmínek tak, aby byla podle moţnosti dodrţená zásada jedno dítě v lavici. Sloţení 
jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůţe skupiny měnit. 

Nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích můţe 
vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít děti u aktivit ve vzájemné 
blízkosti např. při skupinové práci. 
  
Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo 
školského zařízení. 
  
Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučit zřízení 
provizorní šatny v rámci zadní části třídy. Dohled na chodbách o přestávkách. 
  
Provoz školní druţiny, školního klubu ani zájmové krouţky nad rámec jedné skupiny 
nejsou povoleny. 
  
Tělesná výchova není povolená. 
  
Otevření jídelen se zváţí aţ následně podle aktuální epidemiologické situace a 
místních podmínek, pokud jde o moţnost oddělení jednotlivých školních skupin. 
  
Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení 
zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti ţáka a dalších osob, které s ním sdílejí 
společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost 
bez definované chronické nemoci a do věku 65 let). 
  
MZ ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu 
(pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), za přesně stanovených 
podmínek. 
  
Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/koronavirus-skoly-otevreni-vyuka-zkousky-

20200415.html 

Doporučuji například tento článek: 

https://www.respekt.cz/rozhovor/skola-v-cervnu-bude-jako-celodenni-druzina-o-

vyuku-moc-nepujde?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 
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