
 

 

HALÓ, VOLÁ ŠKOLA     4.5.2020 

 

HALÓ, VOLÁ ŠKOLA - (školní skupiny – žáci 1. stupně ZŠ, žáci 9. ročníku) 

Vážení rodiče,  

 
od 25. května je povolena možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich 
organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin ve školách.   
Od 11. května je umožněna také osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy                
na přijímací zkoušky. Účast ve školních skupinách je pro žáky 1. stupně i žáky IX. tříd 
dobrovolná. Pokračuje výuka formou dálkového vzdělávání.  
     Ministerstvo školství připravilo pro školy doporučení, která se týkají zabezpečení provozních 
podmínek těchto školních skupin. Materiály ministerstva máte uvedeny na webových stránkách 
naší školy pod názvem: Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního 
roku 2019/2020. 
     Bude-li rodič chtít přihlásit své dítě do školní skupiny, musí vyplnit přihlášku, která bude 
připravena pro žáky 9. ročníku od 4.5.2020 a pro žáky 1. stupně ZŠ od 8.5.2020. Dále budou 
rodiče vyplňovat čestné prohlášení, jehož znění také naleznete na webových stránkách naší 
školy. 
     Zákonný zástupce žáka 9. ročníku bude povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte       
do školy do 7.5.2020 a v případě žáků 1. stupně nejpozději do 18.5.2020. Do školní skupiny nelze 
zařadit žáka 9. ročníku po 11.5.2020 a žáka 1. stupně ZŠ po 25.5.2020. Školní skupiny budou 
neměnné.  
     Bude-li zájem rodičů o účast žáků ve školních skupinách přesahovat organizační, technické 
nebo personální možnosti školy, bude rozhodnuto o přijetí žáků do skupiny na základě kritérií, 
která budou předem stanovena (např. by nemohli být přijati žáci, jejichž matka nebo otec je      
na mateřské dovolené apod.). Je to z toho důvodu, že školní skupiny nebudou fungovat jako 
školní třídy, podle věku žáků, ale dle přísných hygienických pravidel (např. max. 15 žáků ve 
skupině, 1 dítě v lavici, učit mohou pouze učitelé, kteří nespadají do rizikové skupiny, pohyb 
žáků ve škole odděleně, aby se skupiny nepotkávaly, zajištění stravování, zajištění provozu 
hygienických zařízení apod.).  
     Prosím seznamte se s výše uvedenými dokumenty, v nejbližších dnech budete osloveni 
třídními učiteli Vašich dětí k vyjádření zájmu /nezájmu o účast Vašeho dítěte ve školní skupině. 
      

Vedení školy 

 

 

 

 


