
Informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 9. tříd od 11. 5. 2020 

V souladu s metodickým pokynem MŠMT zveřejňujeme informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 

9. tříd od 11. 5. 2020. Přikládáme dále ke stažení formulář čestného prohlášení, které je nutné pro 

zařazení žáků do skupin. Návratku je nutné odevzdat před první účastí na vzdělávání. Dále přikládáme 

kompletní metodiku MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol do konce školního roku 

2019/2020. Ta se týká i zřízení školních skupin žáků 1. stupně od 25. 5. 2020. 

Provoz školy: 

 od pondělí 11. 5. 2020 do pátku 22. 5. 2020 bude probíhat výuka denně v době od 8.00 do 

11.40 hod., v období od 25. 5. 2020 bude organizace přípravy žáků 9. tříd upravena 

v souvislosti s obnovením výuky na 1. stupni  

 žáci budou mít pravidelnou výuku s převahou českého jazyka a matematiky 

 školní stravování bude zajištěno 

 žáci budou rozdělení do skupin nejvýše po 15 žácích 

 škola zajistí nutná hygienická opatření 

 škola nezajišťuje vybavení žáků hygienickými rouškami - je nutné, aby každý žák měl na každý 

den minimálně dva kusy a sáček na uložení roušky 

 doprovod žáků do budovy školy není přípustný  

 každý den před zahájením výuky v 7.50 hod. si žáky vyzvednou pověření pedagogičtí 

pracovníci, po skončení výuky ze školy odcházejí žáci samostatně 

 žáci nedodržující hygienická pravidla a pokyny vyučujících mohou být vyřazeni z přípravy 

Přihlášení žáků: 

 žáky je nutné přihlásit do čtvrtku 7. 5. 2020 

 přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu příslušného zástupce ředitele odloučeného 

pracoviště: nám. 9. května (martin.stanek@zsbce.cz), Sušilova (zdenek.zacek@zsbce.cz), 

Slovákova (blanka.bohatcova@zsbce.cz)  

 součástí přihlášky musí být i informace o požadavku na školní stravování 

 pečlivě zvažte rizikové faktory, které jsou součástí čestného prohlášení 

 

Různé: 

 

 distanční výuka žáků 9. tříd bude pokračovat nezávisle na vzdělávání ve školských skupinách 

 při klasifikaci se budeme řídit metodickým pokynem MŠMT, který jsme již zveřejnili 
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