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Ve Frýdlantu 1. června 2020 

 

Vážení rodiče, milí žáci,  

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vláda rozhodla o možnosti osobní přítomnosti žáků 

2. stupně ve škole od 8. června 2020. Na základě tohoto rozhodnutí nabízí naše škola možnost žákům  

6. – 9. ročníku docházet do školy na pracoviště Purkyňova a Husova na individuální konzultace  
v níže uvedených dnech a časech. Účast žáků ve škole je dobrovolná. 

Termíny individuálních konzultací pro žáky 2. stupně ZŠ: 

  10. 6. 2020 (středa) 17. 6. 2020 (středa) 24. 6. 2020 (středa) 

  od - do od - do od - do 

6. ročník 8:30 - 9:30 8:30 - 9:30 8:30 - 9:30 

7. ročník 9:45 - 10:45 9:45 - 10:45 9:45 - 10:45 

8. ročník 11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 

9. ročník 12:15 - 13:15 12:15 - 13:15 12:15 - 13:15 

 

Žákům je umožněna přítomnost ve škole zejména z těchto důvodů: 

 Individuální konzultace, setkání s vyučujícím k objasnění a upevnění učiva. Na konzultaci není 
potřeba se dopředu objednávat, učitelé budou v uvedených termínech a časech k dispozici 

všem zájemcům. Nebude tedy probíhat klasická skupinová výuka. 

 Setkání s vyučujícími v souvislosti s uzavřením hodnocení vzdělávání žáka za 2. pololetí 

školního roku 2019/2020. 

 Vyzvednutí osobních věcí žáků ze šatních skříněk (např. cvičební úbor) nebo jiných osobních 

věcí žáků, které zůstaly ve škole. Důvodem jsou hygienická opatření a úklid v období letních 

prázdnin. 

 Žáci 9. ročníků a žáci končící povinnou školní docházku odevzdají v těchto termínech učebnice, 

klíček od šatních skříněk a bude jim vrácena záloha na klíček. 

 Žáci ostatních ročníků odevzdají učebnice na začátku nového školního roku 2020/2021. 

Pohyb žáků v budově školy se řídí těmito principy, které vycházejí ze školských, hygienických a dalších 

předpisů:  

 Při prvním vstupu žáka do školy bude nutné předložit čestné prohlášení podepsané zákonným 
zástupcem žáka s datem podpisu, které odpovídá datu prvního vstupu žáka do školy. 

 Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna. Čestné prohlášení je přílohou tohoto dopisu.  

 Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.  

 Při vstupu do budovy školy je žák povinen si vydezinfikovat ruce. 

 Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu, musí se roušky 
nosit i ve třídě.   
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 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.  

Cesta do školy a pohyb před školou:  

 Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními, zejména:   

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se 

nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy 
domácnosti. 

 Žák do budovy školy vstupuje pouze se souhlasem pracovníka školy. 

  Vstup jiných osob do budovy: 

 Vstup jiných osob do budovy, např. zákonných zástupců za účelem vyzvednutí věcí z šatní 
skříňky, je umožněn po předchozí domluvě s pracovníkem školy. 

 Při vstupu je povinnost vydezinfikovat si ruce a po budově školy se pohybovat s rouškou 

a v doprovodu pracovníka školy. 

  

Provádění úklidu školy bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly:  

 Ve třídách a v prostorách školy bude zajištěn volný přístup k dezinfekci.  

 Úklid bude probíhat se zvýšenou pozorností na riziková místa.  

Podezření na možné příznaky COVID – 19  

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.   

 

V případě jakýchkoliv dotazů k možnosti individuálních konzultací pro žáky 2. stupně ZŠ  
od 8. června 2020 se obracejte na Vaše třídní učitele. 

 

Všem Vám děkuji za spolupráci a jménem pracovníků školy přeji klidné a pohodové dny!  

  

                                                                                                               

         

 

 

 

     Mgr. Bc. Petr Kozlovský  

                                                                                                                                   Ředitel školy  
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