
Vážení rodiče, 

MŠMT v rámci uvolňování protiepidemiologických opatření umožnilo od 8. 6. 2020 přítomnost žáků 
2.stupně ve škole se záměrem  konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na 
dálku, popř. dle potřeby zařadit třídnickou hodinu.  
Rozhodli jsme se nabídnout žákům konzultace k upevnění učiva z předmětu český jazyk, matematika 
a anglický jazyk, které bylo probíráno v době distanční výuky a ne všichni měli stejné IT možnosti ke 
komunikaci s vyučujícími. 
Přítomnost žáků je dobrovolná, nepřítomnost se nezapočítává do celkové absence za 2. pololetí 

školního roku 2019/2020. V případě, že se žák ke konzultacím přihlásí, bude jeho docházka evidována 

a v případě nepřítomnosti vyžadována omluvenka v žákovské knížce. 

Podmínkou účasti je: 

- zdravotní stav žáka nejevící příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

příznakům Covid 19. 

- odevzdání přihlášky do 2. 6. 2020 třídnímu učiteli. Přihlášku zašlete emailem  ve znění: 

Přihlašuji svého syna/dceru …….., žáka/žákyni třídy ……… ke konzultacím, které budou 

probíhat dle stanoveného rozvrhu. Podmínky účasti beru na vědomí. 

- odevzdání čestného prohlášení (viz níže) o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění  

- hygienické vybavení žáka ve škole – 2 roušky + igelitový sáček na jejich uschování, přezůvky 

- bezproblémové chování, dodržování nastavených pravidel, bezpečnostních, hygienických 

opatření a respektování pokynů učitele (v opačném případě může být žák z konzultací 

vyřazen či nevpuštěn do školy) 

Bezpečnostní pravidla 

Žáci přicházejí ke škole a shromáždí se u přiděleného učitele. U jednoho učitele se bude 

shromažďovat max. 15 žáků. Rozpis rozdělení do skupin, přidělení ke konkrétnímu učiteli a místo 

shromáždění před školou bude zaslán po uzávěrce přihlášek zákonným zástupcům přihlášených žáků 

přes aplikaci Bakalář a samotným žákům emailem. 

Učitel vyzvedne svou konzultační skupinu venku před školou. Tam zkontroluje vybavení žáků 

hygienickými pomůckami (roušky + sáček) a při první návštěvě školy vybere čestné prohlášení. 

Žáky odvede do určených tříd tak, aby nedošlo k setkávání s ostatními konzultačními skupinami. Žáci 

si před vstupem do školy nasadí roušku. Po přezutí ve třídě, proběhne dezinfekce rukou, eventuálně 

změření teploty. Obuv si žáci uloží na určené místo. 

Žáci sedí ve třídě na svých místech. Je zakázáno se pohybovat po třídě bez svolení učitele. Rouška 

zůstává nasazena po celou dobu. Sundat ji lze pouze se svolením vyučujícího. Po sejmutí roušky si ji 

žák ukládá do svého sáčku. 

Při přesunu do šaten se žák pohybuje pouze ve vymezených prostorách školy, navštěvuje pouze 

vymezené WC, po ukončení každé konzultační hodiny si dezinfikuje ruce. 

Kontakt se žáky z jiných konzultačních skupin není možný. 

Organizace konzultací: 
Konzultace proběhnou dle následujícího rozpisu: 
8. ročník – vždy v pondělí, tedy 8. 6. 2020; 15. 6. 2020 a 22. 6. 2020 
7. ročník – vždy v úterý, tedy 9. 6. 2020; 16. 6. 2020 a 23. 6. 2020 
6. ročník – vždy ve čtvrtek, tedy 11. 6. 2020; 18. 6. 2020 a 25. 6. 2020 


