Základní škola Máj I
M. Chlajna 21
370 05 České Budějovice

29. 5. 2020
České Budějovice

Otevření školy od 8. 6. 2020 pro žáky 2. stupně - 6.–8. ročník
Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost
žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.
Dne 8. 6. 2020 by mělo dojít dle plánu MŠMT k otevření základních škol také žákům 6.–8. tříd
především za účelem individuálních či skupinových (do 15 žáků) konzultací pro objasnění nebo
upevnění učiva probraného v průběhu distančního vzdělávání či zadání samostatného učení mimo
školu, dále pak realizace třídnických hodin z důvodu zajištění organizace závěru školního roku.
Docházka bude dobrovolná a důraz bude i nadále kladen na distanční vzdělávání. Nejedná se o náhradu již
probíhající distanční výuky, která bude zachována, tyto konzultace budou sloužit výhradně k objasnění nebo
upevnění učiva. Půjde o individuální setkání žáka s konkrétním vyučujícím daného předmětu či třídním
učitelem.
Protože se nejedná o plnohodnotnou každodenní výuku, škola nebude zajišťovat žákům obědy ani nebude
umožněn přístup do školní jídelny.
Vstup do budovy školy bude žákům umožněn na základě Vámi vyplněného Čestného prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a zároveň budou žáci muset dodržovat stanovená
hygienická opatření (např. nošení roušek). Dezinfekce a mýdla zajistí škola, roušky musí mít žáci své.
Žák, v jehož rodině se objevilo podezření na infekční virové onemocnění nebo v jehož okolí byla nařízena
karanténa, má vstup do školy zakázaný.
Vzhledem k velké organizační náročnosti za dodržení přísných hygienických opatření musíme připravit
v krátkém časovém úseku školu na přítomnost Vašich dětí. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zpětnou vazbu,
zda bude ze strany Vašeho dítěte o tyto konzultace zájem. Vyplněný formulář prosím zašlete nejpozději
do úterý 2. června 2020 do 10.00 hodin na email třídnímu učiteli Vašeho dítěte.
Děkuji.

Mgr. Luboš Staněk
ředitel ZŠ Máj I

Přímení a jméno žáka ………………………………………………………………ze třídy ………………..
BUDE x NEBUDE docházet na individuální konzultace do školy od 8. 6. 2020.

………………………………………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce

….………………………………………….
Podpis zákonného zástupce

