
Vážení rodiče, 

od 25. 5. 2020 zajišťuje naše škola prezenční výuku pro žáky 1. stupně.  Účast na výuce je dobrovolná. 

Jakmile však svoje dítě přihlásíte, stává se povinnou. Dítě můžete kdykoliv z výuky odhlásit, poté však 

již není možno je přihlásit opětovně. 

Organizační záležitosti: 

1. Dítě je možno přihlásit nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 do 12. 00 hodin. Přihlášení je možno 

pouze elektronickou formou na e - mail třídního učitele. Do přihlášky uveďte, zda budete mít 

zájem i o odpolední výuku (viz níže). Pozdější přihlášení již není možné. 

 

2. Výuka bude probíhat čtyři hodiny denně od 8.00, škola se bude otevírat v 7.45. Žáci budou 

využívat vchody dle rozpisu, který bude zveřejněn nejpozději v pátek 22. 5. 2020 na stránkách 

školy. Dvakrát týdně bude zařazena hodina anglického jazyka. Mezi hodinami budou přestávky 

jako při běžné výuce. Žáci, kteří se přihlásí na odpolední vyučování, budou mít možnost jít na 

oběd. 

 

3. Odpoledne bude škola zajišťovat zájmové vzdělávání do 16.00 hodin. Nebude se jednat o školní 

družinu. Zájmové vzdělávání budeme nabízet pro žáky 1. až 3. ročníku. Bude probíhat ve 

skupinách stejných jako dopoledne.  

 

4. Před zahájením výuky musí každý žák odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonným 

zástupcem. Vzor prohlášení je umístěn na webových stránkách školy nebo si ho lze vyzvednout 

v tištěné podobě ve složce u poštovní schránky u hlavního vchodu. Bez tohoto prohlášení 

nebude žák k výuce přijat. 

 

5. Žáci, kteří nebudou ve stanovený čas před hlavním vchodem, nebudou později již do budovy 

vpuštěni. Současně je zakázáno tvořit před školou hloučky žáků. Žáci jsou i ve venkovních 

prostorách povinni dodržovat rozestupy 2 m a mít na obličeji roušku. 

 

6. Každý žák je povinen mít při vstupu do školy na obličeji roušku a při sobě náhradní roušku a 

igelitový sáček. Žáci bez roušky nebudou do školy vpuštěni. Roušku jsou žáci povinni mít na 

obličeji i při pohybu mimo přidělenou třídu a případně i ve výuce na základě rozhodnutí 

vyučujícího. 

 

7. Vstup doprovázejících osob do budovy školy je zakázán. 

 

8. Zájemci o oběd z řad vzdělávaných žáků se musí přihlásit pomocí on – line systému, tak jak jsou 

zvyklí. 

 

9. Pokud žák opakovaně (2x a více) poruší stanovená hygienická pravidla, bude z výuky vyloučen 

bez náhrady. 

 

 

 

V Blansku 5. 5. 2020      RNDr. Pavel Nezval, 

              ředitel školy 


