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Informace pro zákonné zástupce a žáky 2. stupně 
 
Žáci II. stupně se od 8. 6. 2020 mohou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole. 
 
Podmínkou účasti žáka ve výuce je vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
virového infekčního onemocnění, které je třeba doručit do školy nejpozději do 4. 6. 2020. 
 
Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně  
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:  

 Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím 
navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání 
samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní 
rok 2019/2020.  

 Socializační aktivity.  

 Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu 
osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.  

 Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.  
 Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.  



Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, 
materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v 
personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity 
realizovat.  
 
S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny 
žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci 
podle konkrétních potřeb.  
 

Žáci se budou řídit pokyny uvedenými v dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz 
základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (aktualizace k 27. 5. 2020) a 
dále pravidly chování v souladu s mimořádnými opatřeními a vnitřními pokyny školy. 
 
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 
Dokumenty Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 
2019/2020 (aktualizace k 27. 5. 2020) a Informace k možnému návratu žáků do škol byly 
zveřejněny na webových stránkách školy. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili. 

 
Rozdělení žáků do skupin v rámci jedné třídy lze vytvořit poté, až bude znám počet žáků.  
 
V Batelově dne 28. 5. 2020 

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy 


