
OZNÁMENÍ RODIČŮM ŽÁKŮ 2. STUPNĚ 
 

k možnosti osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole 
za účelem konání konzultací a třídnických hodin od 8. 6. 2020 

 
 

V týdnu od 8. do 12. 6. proběhnou třídnické hodiny s třídními učiteli 

v kmenových třídách podle následujícího rozpisu a pokynů: 

 Pondělí 8. 6.  Úterý 9. 6. Středa 10. 6. Čtvrtek 11. 6.  Pátek 12. 6. 

9:00 VI. VI. IX.   

10:00 VII. VII. VIII. VIII.  

 
• početnější třídy budou rozděleny na dvě skupiny, rozdělení žáků do skupin provede 

třídní učitel a žáky bude informovat e-mailem 

• příchod žáků před hlavní vchod školy je možný nejdříve 15 minut před začátkem 
třídnické hodiny (zajištěn dohled třídního učitele) 

• žáci si s sebou přinesou žákovskou knížku a tašku nebo batoh na osobní věci, které 
mají uložené ve skříňce a v šatně 

• žáci odevzdají třídnímu učiteli podepsané čestné prohlášením o neexistenci příznaků 
virového infekčního onemocnění (ke stažení níže) 

 

 

V týdnech od 15. do 19. 6. a od 22. do 26. 6. proběhnou konzultace 

vyučujících 2. stupně podle následujících rozpisů a pokynů: 

1) v budově školy: 

 Pondělí 15. 6.  
a 22. 6 

Úterý 16. 6.  
a 23. 6 

Středa 17. 6. 
a 24. 6 

Čtvrtek 18. 6. 
a 25. 6  

Pátek 19. 6. 
a 26. 6 

Od 8:45 F IX.  ČJ VI. – VIII. F VII. ČJ VI. – VIII. F VIII. 

Vyučující:  
p. u.  

Ešner 
p. u.  

Říhová 
p. u.  

Dvořák 
p. u.  

Říhová 
p. u.  

Ešner 

Třída: 9. 8. FCH 8. FCH 

      

Od 10:40  M IX.  M IX.  

Vyučující:  
p. u. 

Rampichová 
 

p. u. 
Rampichová 

 

Třída:  9.  9.  

 
• jedná se vždy o jednu vyučovací hodinu 
• příchod žáků před hlavní vchod školy je možný nejdříve 15 minut před začátkem 

konzultace (zajištěn dohled příslušného učitele) 



• maximální počet žáků ve skupině je 15, přespočetní žáci musí přijít na konzultaci 
v jiném termínu 

• žáci si s sebou přinesou sešity a učebnice daného předmětu 

• žáci, kteří se neúčastnili třídnických hodin, při prvním vstupu do školy odevzdají 
příslušnému učiteli podepsané čestné prohlášením o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění (ke stažení níže) 

 
 

2) ve venkovní učebně: 

 Pondělí 15. 6.  
a 22. 6 

Úterý 16. 6.  
a 23. 6 

Středa 17. 6. 
a 24. 6 

Čtvrtek 18. 6. 
a 25. 6  

Pátek 19. 6. 
a 26. 6 

9:00 – 11:00 
p. u.  

Frank 
p. u. 

Zahálková 
p. u. 

Hadrbolcová 
p. u. 

Šnejdarová 
p. u.  

Zahálka 

 

• jedná se vybírání portfolií, úkolů a pracovních sešitů od žáků, případně o krátké 
konzultace na základě dotazů žáků k látce probírané distančně 

• žáci mohou přicházet průběžně starými vraty proti nouzovému východu ze šaten, v 
případě současného příchodu většího počtu žáků dodržují při chůzi k venkovní učebně 
předepsané odstupy 

• ve venkovní učebně se žáci řídí pokyny učitele 

• žáci, kteří se neúčastnili třídnických hodin, při prvním vstupu do venkovní učebny 
odevzdají příslušnému učiteli podepsané čestné prohlášením o neexistenci příznaků 
virového infekčního onemocnění (ke stažení níže) 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
Tyto vzdělávací aktivity, provoz školy a hygienická opatření budou v souladu 

s metodikou OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2019/2020 – aktualizace k 27. 5. (ke stažení níže). 
 

Všichni žáci jsou povinni dodržovat nařízená opatření Ministerstva 
zdravotnictví a nařízení školy v souvislosti s mimořádnými opatřeními. 

 
Do školy i venkovní učebny budou vpuštěni pouze žáci s podepsaným čestným 

prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení níže). 
Prohlášení odevzdává žák pouze jednou (při prvním vstupu do školy). 

 
Ve společných prostorách školy musí mít žák roušku, o použití roušky při třídnické 

hodině a konzultaci rozhoduje učitel. 
 

 
Stanovená pravidla se mohou změnit, pokud dojde ze strany MŠMT, MZ nebo Vlády ČR ke změně 

jejich opatření. 


