
Informace zákonným zástupcům a žákům 2. stupně 

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od pondělí 8. 6. umožněna ve škole 
přítomnost žáků 2. stupně. 

Organizované aktivity jsou občasné, s dobrovolnou účastí. Hlavní vzdělávací aktivitou je stále vzdělávání na 

dálku. 

Dobrovolné socializační aktivity pro žáky druhého stupně ZŠ Pod Zvonek:  

 individuální nebo skupinové konzultace v souvislosti s hodnocením výsledků vzdělávání žáka 
za 2. pololetí školního roku 2019/20, 

 socializační aktivity (třídnické hodiny ve skupině do 15 žáků), 
 vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí žáků, 
 odevzdání učebnic a učebních pomůcek žáků, kteří se od 1. 9. 2020 nebudou v naší škole 

vzdělávat (stěhování, přechod do jiné ZŠ), odevzdávání a přebírání učebnic u žáků naší školy 
proběhne na začátku září 2020; 

 předávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/20; 

 budou probíhat od 8. 6. do 24. 6. 2020; 

 odevzdáním čestného prohlášení při prvním vstupu do školy se žák k této dobrovolné aktivitě 
přihlašuje; 

 pro žáky je určen vždy jeden den v týdnu-žáky 6. ročníku pondělí, 7. ročníku úterý, 8. ročníku středa 
a 9. ročníku čtvrtek vždy od 9:00 do 11:00 hodin, konkrétní data obdrží žáci a zákonní zástupci od 
třídních učitelů podle ročníků přes Bakaláře;  

 každý blok začnou žáci se svým třídním učitelem, poté proběhnou konzultace s dalšími vyučujícími; 

 skupinové konzultace se budou realizovat ve skupinách do 15 žáků, o zařazení žáků do skupin 
rozhoduje třídní učitel a vyučující žáků, složení skupin se může dle potřeb měnit; 

 individuální konzultace budou probíhat po vzájemné domluvě vyučujícího a žáka či zákonného 
zástupce prostřednictvím Bakalářů; 

 uzavření hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí 2019/20 je 23. 6. 2020, pravidla 
hodnocení  byla vydána dne 5. 6. 2020 a zákonní zástupci s nimi byli seznámeni prostřednictvím 
Bakalářů, na webových stránkách školy či prostřednictvím třídních učitelů žáka. 

Organizace skupinových aktivit: 

 třídní učitel si bude vyzvedávat žáky před hlavním vstupem do budovy školy ve stanovený čas, 
doporučujeme důrazně, aby žáci dodrželi určené časy příchodu do školy a obecná pravidla chování 
stanovená krizovými opatřeními; 

 žáci čekající před budovou školy jsou povinni mít nasazenu roušku, pokud se nacházejí v bližší 
vzdálenosti než 2 metry od další osoby, nejedná-li se o členy domácnosti; 

 při prvním vstupu do školy žák odevzdá třídnímu učiteli zákonným zástupcem vyplněné a podepsané 
čestné prohlášení, bez něj není možno žákovi osobní účast ve škole umožnit, týká se to i žáků, kteří 
přijdou na individuální konzultaci;   

 žáci se nepřezouvají, ani neodkládají svršky v šatně; 

 po vstupu do budovy žáci dle pokynů pedagogických pracovníků přecházejí do určených místností 
(dodržují odstupy 2 metry), po vstupu použijí dezinfekci na ruce a svršky odkládají na určené místo; 

 každý žák bude mít vyučujícím přidělené místo; 

 škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se mohou žáci pohybovat; 



 pokud se žák, přihlášený ke konzultaci nebo aktivitám, nedostaví ke vchodu školy ve stanovený čas, 
nemůže být z bezpečnostních a hygienických důvodů do budovy školy vpuštěn; 

 o nepřítomnosti žáka je důležité předem informovat třídního učitele a vyučujícího, který konzultace 
realizuje; 

 žáci si vždy přinesou s sebou 2 roušky na den, sáček na jejich uložení a doporučujeme si nosit vlastní 
ručník, který si žáci po použití vloží do sáčku či igelitové tašky; 

 během pohybu ve společných prostorách školy jsou žáci povinni nosit roušku, pravidla nošení roušek 
ve třídě určuje učitel; 

 po ukončení aktivit si žáci umyjí ruce a odcházejí domů; 

 žáci mají možnost stravování ve školní jídelně v čase od 11:00 do 11:30 v případě, že bude zájemců o 
stravování více než 15, bude čas upraven); 

 žáci si veškeré osobní věci (roušky, ručníky, přezůvky, učební pomůcky) odnášejí s sebou domů; 

 škola pro žáky zajišťuje dezinfekční prostředky, hygienické potřeby na WC a hygieniky doporučené 

čištění všech místností; 

 žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem 

k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z jednotlivých aktivit; 

 pokud žák nebude dodržovat stanovaná hygienická a bezpečnostní pravidla a pokyny pedagogických 

pracovníků, budou zákonní zástupci o této skutečnosti neprodleně informováni. V případě 

opakovaného porušování těchto pravidel a pokynů, budou žáci z aktivit vyloučeni; 

 nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, infekce dýchacích cest apod. nesmí do školy vstoupit). 

Formulář Čestného prohlášení je možno si také vyzvednout v pondělí 8. 6. 2020 na recepci hlavní 

budovy Pod Zvonek 1835 od 8:00 do 9:00. 

Milí žáci, těšíme se na vás.  

 


