
                          

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

 

s potěšením Vám mohu oznámit dobrou zprávu.  

 

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách schválila vláda dne 25. 

5. 2020 možnost otevření i dalších základních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, a to v období od 1. do 30. června 2020. Jedná se o žáky 1. stupně, kteří se mohou 

vrátit do lavic v omezeném režimu za dodržení přesně stanovených hygienických pravidel. 

Účast žáků bude dobrovolná a bude podmíněna čestným prohlášením o neexistenci 

virového infekčního onemocnění a zvážení rizikových faktorů podepsaným zákonným 

zástupcem. Pokud existují důvody pro pokračování vzdělávání dítěte tzv. na dálku, škola to 

bude do konce tohoto šk. roku plně respektovat a on-line výuku u těchto žáků prostřednictvím 

svých pedagogů i nadále realizovat.  

 

Času na přípravu přesně stanovených hygienických a epidemiologických opatření, které 

musíme dodržet, nemáme nazbyt. Proto nyní potřebujeme co nejdříve zjistit, kolik žáků od 1. 

června 2020 do školy nastoupí. Prosím rodiče žáků 1. stupně, aby do čtvrtka 28. 5. 2020 

oznámili třídním učitelům svých dětí, zda této možnosti využijí. Pokud se žák do tohoto data 

prostřednictvím zákonného zástupce nepřihlásí, nebudou mu již vzdělávací aktivity ve škole 

do 30. 6. 2020 umožněny. K přihlášení žáka je nutné vyplnit dotazník. 

 

Podle počtu přihlášených žáků budou vytvořeny do konce školního roku neměnné skupiny a 

časový harmonogram jejich příchodu i odchodu ze školy. Vzdělávací aktivity budou 

zajišťovat i učitelé 2. stupně, vychovatelé, asistenti pedagoga. Proto je nutné počítat s tím, že 

žák může mít jiného vyučujícího i spolužáky, a též může být umístěn v jiné třídě, než jak je 

zvyklý z běžné výuky. Skupiny mohou být tvořeny i žáky různých tříd. Vzájemný kontakt 

skupin bude omezen na minimum.  

 

Školní družina nebude v tradiční podobě fungovat. Žákům bude dle zájmu rodičů 

umožněn pobyt v odpolední zájmové skupině, která bude přednostně umožněna žákům 

přihlášeným do ŠD. Ranní družina není dle pokynů MŠMT do 30. 6. 2020 poskytována. 

 

Další podrobné informace k organizaci vzdělávacích aktivit do konce školního roku budou 

nejpozději v pátek 29. 5. 2020 zveřejněny na webových stránkách školy a zároveň předány 

zákonným zástupcům přihlášených žáků.  

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

Na základě dřívější informace MŠMT o uzavření školy do 30. 6. 2020 jsme využili této 

výjimečné situace k zahájení prací na již dříve plánované rekonstrukci podlah ve třídách v 1. 

patře v budově do ulice. Z tohoto důvodu se žáci těchto tříd budou vzdělávat v náhradních 

prostorách v budově ve dvoře. Rovněž z důvodu právě probíhající rekonstrukce výdejny 

stravy nelze v příštích dnech žákům poskytnout obědy. Je nutné, aby si žáci nosili větší 

svačiny z domu.  

 

Výuka pro žáky 2. stupně bude umožněna dle informací MŠMT od 8. 6. 2020, a to pouze 

formou konzultací. Harmonogram konzultací ve škole bude žákům, resp. jejich zákonným 

zástupcům předán prostřednictvím třídních učitelů. I v tomto případě je účast žáků na 

konzultacích dobrovolná a nadále bude v plném rozsahu pokračovat on-line výuka.  

 

Případné dotazy jsem připravena zodpovědět na tel. č. 517 330 517. 

 

Děkuji za spolupráci. 

 

Mgr. Lenka Herzová, ředitelka školy                                             V Brně dne 25. 5. 2020 


