
 

Znovuotevření Základní školy Blatenská  6. – 9. ročník 

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní 

přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných 

socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. 

HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITOU BUDE I PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ AŽ DO 30. ČERVNA 2020 

VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU. 

 

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně 

neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle 

konkrétních potřeb. 

Při prvním vstupu do školy předloží žák ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (seznámení s vymezením 

rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění). 

 

Hygienická opatření: 

Cesta ze školy a do školy: 

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

opatřeními, zejména: 

1) Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší 

vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti 

 

Vstup do budovy 

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům. 

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

!! Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

!! Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla  jejich opakované nedodržování, 

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do 

školy. 

Poskytování školního stravování 

Pokud bude žák využívat školní stravování, musí do čtvrtka 4. června nahlásit vedoucí školní 

jídelny. 

  



 

Harmonogram vstupu jednotlivých tříd 2. stupně: 

6. ročníky:  vždy v pondělí 8. 6., 15. 6., 22. 6. v době od 8:00 – 10:30 / přihlášení žáci odejdou 

do školní jídelny, ostatní ze školy/ 

7. ročníky: vždy v úterý 9. 6., 16. 6., 23. 6, v době od 8:00 – 10:30 / přihlášení žáci odejdou 

do školní jídelny, ostatní ze školy/ 

8. ročníky: vždy ve středu 10. 6., 17. 6, 24. 6.,  v době od 8:00 – 10:30 / přihlášení žáci 

odejdou do školní jídelny, ostatní ze školy/ 

9. ročníky: vždy v e čtvrtek 11. 6., 18. 6., 25. 6. v době od 8:00 – 10:30 / přihlášení žáci 

odejdou do školní jídelny, ostatní ze školy/ 

 

 

Ukončení školního roku 2019/2020 – učebnice,  vydávání vysvědčení 

Třídní učitelé oznámí žákům 2. stupně, že v době své přítomnosti ve škole budou vracet 

učebnice. 

Učebnice na další školní rok budou vydány v září 2020. 

Školní rok 2019/2020 končí pro žáky na ZŠ Horažďovice, Blatenská 540 dne 26. 6. 2020. 

Způsob vydávání v závěrečného vysvědčení bude upřesněn dle aktuální situace. Proto prosím 

sledujte webové stránky školy. 

 

Mgr. Jaroslava Šimková 

            ředitelka školy 

 

 


