
Vážení rodiče, 

dne 27.5.2020 vydalo MŠMT novou metodiku ke vzdělávání dětí v základních školách. Ţákům 2. 

stupně jsou  umoţněny  od 8. června 2020 vzdělávací aktivity.  

Školní docházka je do konce školního roku nepovinná. Stěžejní pro 2. stupeň bude i nadále 

distanční vzdělávání (vzdělávání přes internet). 

Přítomnost bude ţákům umoţněna zejména z důvodů: 

 Individuální nebo skupinové (opět do 15 ţáků) 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 ţáků, které z důvodu zákazu osobní 

přítomnosti ţáků zůstaly ve škole.  

 

 Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020  

proběhne v pátek 26. června 2020.  

 

Prioritou pro nás zůstává bezproblémové zajištění dobrovolné kontaktní výuky na 1. stupni za 

dodrţení nastavených hygienických i bezpečnostních opatření. Toto bychom při nástupu ţáků 2. 

stupně nebyli schopni při nejlepší vůli garantovat. Zároveň je pro nás velmi důleţité eliminovat i 

případná rizika s tím spojená a chránit tak zdraví našich zaměstnanců, jelikoţ řada z nich patří do 

rizikové skupiny. 
 

Dle předběţné informace od třídních učitelů víte, ţe budou pro ţáky 2. stupně zajištěny 

konzultace v úterý.  
 

Všechny skupiny budou mít dopoledne moţnost konzultací naukových předmětů dle rozvrhu, 

abychom dodrţeli aktuální mimořádná opatření.  

 

Po obědě je čas do 14.25 hod. věnován socializačním aktivitám.  

 

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny ţáků 

2. stupně neměnné, ale musí být dodrţen počet do 15 ţáků.   

 

Se skupinou ţáků budou pracovat různí pedagogičtí pracovníci  (většinou vyučující daných 

předmětů). 

 

Při nástupu ţáků 2. stupně bude platit dodržování hygienických pravidel stanovených 

epidemiology (stejných jako pro ţáky 1. stupně). 

 

Pro vytvoření 15 členných skupin daného ročníku je nutné přihlásit žáka na emailovou adresu 

habrmanovad@centrum.cz  nejpozději 2. 6. 2020 do 9:00 hodin. 
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V úterý mohou ţáci odebírat školní obědy, které můţete přihlásit na emailovou adresu 

habrmanovad@centrum.cz  nejpozději 2. 6. 2020 do 9:00 hodin. 

 

 

Při prvním vstupu do školy musí žák předložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI 

PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. 

 

S případnými dotazy a nejasnostmi se obracejte na třídní učitelky.  

 

 

 

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.                     Mgr. Dagmar Habrmanová, ředitelka školy 
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