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            Vážení rodiče, dle rozhodnutí vlády ČR ze dne  25. 5. 2020  bude od 8. 6. 2020 také 

možnost osobní přítomnosti ve škole žáků 6., 7., a 8. ročníku za účelem konání 

konzultačních hodin (dobrovolná účast, max. 15 žáků ve skupině – zdroj MŠMT 

https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  

Nejedná se o klasickou výuku, ale o konzultace zaměřené především na tyto předměty : 

Český jazyk, Matematika, Fyzika, Anglický jazyk, Chemie. 

 

                     Konzultace budou navazovat na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění 

učiva). Všichni žáci  6.- 9. roč. budou nadále plnit úkoly distanční výuky. Nebude se jednat o 

pravidelnou každodenní docházku. Budou určeny dva dny v týdnu pro každou skupinu (třídu). 

Pro jednotlivé dny budou stanoveny zvláštní rozvrhy, které uveřejníme nejpozději 5. 6. 2020 

na internetových stránkách školy v záložce „Hlavní stránka“.  

                  

                   Jednotlivé třídy všech ročníků budou podle počtu žáků (max. 15 ve skupině) 

rozděleny do skupin. Konzultace povedou učitelé daného předmětu. Výuka bude probíhat  

od 8.30 hod. do 12.00 hod.   

                        

Školní jídelna bude poskytovat obědy pro žáky  6. - 9. ročníku. 
 

         Vyplněný  dotazník  zašlete nejpozději do 3. června 2020 na mail třídních učitelů. 

         

           Pokud se k docházce přihlásí, bude účast ve výuce povinná.  Případnou absenci musí 

zákonný zástupce řádně předem omluvit.  
 

        Žáci musí mít rodiči vyplněné čestné prohlášení (ke stažení na internetových stránkách 

školy). Prohlášení přinesou žáci školy v první den. Bez tohoto podepsaného prohlášení nemůže 

být žák vpuštěn do budovy školy a účastnit se výuky. 

➢ !!! Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich 

opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného 

zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy tzn. k vyřazení žáka 

z konzultací!!! 

➢ V učebně max. 15 žáků, sedí každý sám v lavici (rozestupy 1,5-2m) 
➢ S sebou 2ks roušek + igelitový sáček. 
➢ Roušky budou povinné při pobytu ve společných prostorách školy. V učebnách 

o jejich použití rozhodne vyučující. 
 
  

 Další informace budou poskytovány průběžně. 
 
 
  

V Milevsku , dne 27. 5. 2020                                             Mgr. Michal Divíšek , ředitel školy 
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                   DOTAZNÍK PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ 

DOCHÁZKA NA KONZULTACE  OD 8. 6. 2020 DO 30. 6. 2020 

 

Žák 

Jméno a příjmení:   

Třída:     

Zákonný zástupce  

Jméno a příjmení:     

E-mail:   

Mobil:    

    V PŘÍPADĚ ZÁJMU VYPLŇTE PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE A ODEŠLETE TŘÍDNÍM UČITELKÁM  

DO 3. 6. 2020 

*zakroužkujte vybranou možnost 

Využiji možnosti zařazení dítěte do školní skupiny*:                                   ANO                                NE         

 
Zájem o školní stravování*:                                                                              ANO                                NE            

 

V Milevsku ,dne ………………………………………  

 

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