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Informace pro zákonné zástupce a žáky 2. stupně 

Od pondělí 8. 6. 2020 se na základě aktuálního pokynu Ministerstva školství ČR umožňuje přítomnost 

žáků 2. stupně ve škole. 

• Při prvním vstupu do školy musí mít každý žák s sebou čestné prohlášení podepsané 

zákonným zástupcem.  

• Pokud zákonný zástupce toto čestné prohlášení nepodepíše, nebo žák čestné prohlášení 

nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost ve škole zejména z těchto důvodů: 

 

• Konzultace k učivu navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením                          

2. pololetí 2019/20 

• Třídnické hodiny 

• Socializační aktivity 

• Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobní věcí žáků 

• Odevzdávání učebnic 

• Předání vysvědčení za 2. pololetí 2019/20  

 

Vzhledem k zabezpečení všech hygienických a organizačních podmínek umožníme přítomnost žáků      

2. stupně ve škole z výše uvedených důvodů formou konzultací. 

Konzultace budou probíhat po jednotlivých třídách v následujících termínech: 

• VIII.třída: pondělí 15. 6. a 22. 6. od 7,30 do 12,15 hodin  

• VII.třída: úterý 16. 6. a 23. 6. od 7,30 do 12,15 hodin 

• VI.třída: středa 17. 6. a 24. 6. od 7,30 do 12,15 hodin 

 

Žáci budou přicházet do areálu školy brankou na školní dvůr (od MŠ) a čekat u vchodu na školním 

dvoře.  Zde si je v 7,30 hodin vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, kterému předají čestné 

prohlášení. Žáci se nebudou zdržovat v prostoru před školou.  

 

Žáci musí mít s sebou do školy: 

• 2 roušky a 1 igelitový sáček (na roušku) na den 

• Přezůvky 

• Svačinu, pití 

• Všechny učebnice, sešity a psací potřeby 

 

          Potvrďte, prosím, na email třídního učitele nejpozději do středy 10. 6. 2020, zda se Vaše dítě 

konzultací zúčastní a zda máte zájem (v termínu konzultací) o stravování ve školní jídelně                             

(z hygienických důvodů je možné oběd sníst pouze v jídelně). 

 

Pokud se budete chtít na něco doptat, volejte na mobil 606 624 119 nebo pište na mail 

reditel@zszborovice.cz, rádi odpovíme.    

 

Ve Zborovicích 4. 6. 2020                                                             Vedení ZŠ Zborovice 

mailto:reditel@zszborovice.cz

