
 
 

Od 8. 6. 2020 možnost přítomnosti žáků 2. stupně v základní škole 

 

Podle aktualizovaného manuálu MŠMT k postupnému otevírání škol ze dne 27. 5. 2020 bude od 8. 6. 

2020 umožněna přítomnost žáků 2. stupně 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. 

  Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb. 

  Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.  

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, 

materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v 

personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity 

realizovat.  

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků  
2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle 
konkrétních potřeb.  
 
Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění. 

Do úterý 2. 6. 2020 budou třídní učitelé zjišťovat zájem o skupinové konzultace z předmětů: český 

jazyk, matematika, anglický jazyk pro žáky 6. – 8. ročníků. Přihlášený žák bude chodit na všechny tři 

předměty. Pro 9. ročníky skupinové konzultace nebudou realizovány, proběhnou pouze třídnické 

hodiny k předání všech osobních věcí a vrácení učebnic. 

Případné pozdější přihlášení ke skupinové konzultaci může být problematické a nemusí Vám být 

vyhověno. Skupiny jsou omezené na maximální počet 15 žáků. 

Po zjištění počtu žáků se zájmem o tyto konzultace se pokusíme sestavit konzultační skupiny žáků. 

Vzhledem k současnému obsazení učeben žáky 1. stupně se může stát, že při velkém zájmu 

nebudeme schopni organizačně zajistit konzultace pro všechny žáky.  

Z důvodu vyzvednutí osobních věcí žáků, bude probíhat minimálně jedna třídnická hodina pro 

každou třídu. 



 
Nadále bude probíhat výuka na dálku. V případě potřeby individuální konzultace z jiných předmětů je 

nutná domluva s konkrétním vyučujícím. Kontakty na všechny vyučující naleznete na webových 

stránkách školy: https://www.zsnerudova.cz/teachers/ 

Důležité upozornění:  

Z kapacitních důvodů není možné zajistit pro žáky 2. stupně obědy ve školní jídelně. 

https://www.zsnerudova.cz/teachers/

