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                                                                                                         Velké Meziříčí, 29. května 2020 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci 

Na základě pokynu Ministerstva školství ze dne 27. května 2020 č.j. MSMT-22452/2020-2 
byla i žákům naší školy umožněna výuka v budovách školy. Podle tohoto pokynu mohou 
od 1. června 2020 zahájit výuku žáci: 
 

1. prvního stupně základní školy (1. – 5. ročník, tř. učitelka Mgr. Hammerová) 
2. žáci základní školy speciální (1. – 10. ročník, tř. učitelky Mgr. Brabcová, Mgr. 

Petrlová, Ing. Veberová) 
 
Od 8. června 2020 mohou zahájit výuku žáci: 
 

1. druhého stupně základní školy (6. – 9. ročník, tř. učitelky Mgr. Hammerová a Mgr. 
Prokopová 

 
HYGIENICKÁ A PROVOZNÍ PRAVIDLA PRO ČINNOST ŠKOLY OD 1. 6. DO 30. 6. 2020 

 
Základní hygienická pravidla jsou dána pokynem MŠMT: Ochrana zdraví a provoz 
základních škol speciálních a škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro 
žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, 
autismem a závažnými vývojovými poruchami chování a přípravných stupňů základních 
škol speciálních v období do konce školního roku 2019/2020 (viz 
https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss ). Součástí pokynu je i 
vzor čestného prohlášení – bude k dispozici vytištěné ve škole. 
 
Vedle těchto pokynů stanovujeme pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí 
tyto pravidla:  
 

 provozní doba školy – výuka/konzultace je od 8.00 do 11.30 hodin 

 budova školy se pro vstup žáků otevírá v 7.45 hodin 

 vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

 u vchodu je zajištěn pedagogický dozor, který kontroluje hygienická pravidla, 
přezutí a přebírá žáky (ZŠ speciální) 

 před prvním vstupem žáka do školy předkládá zákonný zástupce žáka ČESTNÉ 
PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (je 
možné podepsat u vchodu do budovy školy při prvním příchodu) 
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 každý žák má s sebou minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení 

 ve společných prostorách školy nosí žáci i pracovníci školy roušky (ochranné štíty), 
tato povinnost není v průběhu pobytu jednotlivých skupin ve třídě (při zachování 
minimálních rozestupů) 

 vyučující poučí žáky o hygienických pravidlech a zajistí jejich dodržování 

 účast na výuce/konzultaci je pro přihlášené žáky povinná, zákonný zástupce je 
povinen jejich nepřítomnost okamžitě omlouvat (osobně, telefonicky) 

 žáci mají možnost navštěvovat školní jídelnu  
 
 

Rodičům/zákonným zástupcům byl zaslán prostřednictvím třídních učitelů samostatný 
dotazník zjišťující zájem o zahájení prezenční výuky. 
 
Rozsah výuky žáků základní školy speciální a prvního stupně ZŠ bude stanoven na základě 
individuální možností a potřeb jednotlivých žáků. 
Žáci druhého stupně ZŠ mají možnost v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 
hodin navštěvovat školu za účelem konzultace pro objasnění a upevnění probíraného 
učiva při vzdělávání na dálku. Doporučujeme všem žákům účast v souvislosti 
s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.   
Pro nepřihlášené žáky bude nadále probíhat dálková výuka do 30. 6. 2020.  
 
Na závěr chci ještě jednou poděkovat rodičům za spolupráci při domácí přípravě a těším 
se na osobní setkání se žáky prvního, respektive osmého června. 

 
S pozdravem 

                                                                                            Mgr. Josef Prokop  

                                                                                                 ředitel školy 
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