
METODIKA 
VYTVOŘENÍ SKUPIN ŽÁKŮ 2. STUPNĚ PŘI OBNOVENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
 

1. Rodiče/zákonní zástupci projeví svoji vůli obnovit přítomnost žáka/žákyně ve škole tím, že 
mailem nebo telefonicky oznámí toto škole. Použijte prosím výhradně mailovou adresu 
skola@zsskolnikaplice.cz, Google dotazník, telefonní číslo 728 402 466 (SMS, hovor). Ostatní 
telefonní čísla mohou být nedostupná nebo obsazená a došlo by ke zkreslení času oznámení. 

2. Škola zaznamená toto rozhodnutí rodiče včetně jména a příjmení dítěte, dne, hodiny 
a minuty přijetí tohoto přihlášení. Dle pořadí příchozích přihlášení bude sestavena skupina 
žáků do maximálního počtu 15. 

3. Prvních 15 přihlášených žáků třídy 9.A a prvních 15 přihlášených žáků třídy 9.B bude 
zařazeno do dvou samostatných skupin dle nařízení MŠMT ze dne 1. 5. 2020. Tyto skupiny 
budou vyučovány vyučujícími příslušných předmětů. Ostatní žáci třídy do této skupiny 
zařazeni nebudou a budou pokračovat v distančním vzdělávání.  

4. Následně bude rodičům přihlášených žáků zaslán tiskopis čestného prohlášení, který rodiče 
musí podepsat a předat ve škole nejpozději v den nástupu – 11. 5. 2020. Bez tohoto 
podepsaného prohlášení nebude dítě vpuštěno do školy. 

5. Přihlášením do skupiny (9.A nebo 9.B) se docházka do školy stává povinnou! 
6. V případě zvýšeného zájmu o přítomnost žáků ve škole jednotlivých tříd (počet prvních 

žádostí přesáhne 15) rozhodlo vedení školy, že nebude vytvořena další skupina žáků.  
7. Přihlášené skupiny 15-ti žáků budou vyučovány ve svých kmenových třídách.  
8. Provozní doba školy je v období od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020 od 7.30 do 16.00 hod. 
9. Příchod do školy bude rozfázován na základě přihlášených skupin tak, aby odpovídal nařízení 

MŠMT ze dne 1. 5. 2020. S časy příchodu do školy budou žáci seznámeni během 11. 5. 2020. 
Žáci 9. ročníku budou vyučováni 5 vyučovacích hodin (bez odpoledního vyučování). Stěžejní 
náplní bude příprava na přijímací zkoušky, vzdělávání v hlavních předmětech, částečné 
probrání zbývajícího učiva 9. ročníku, které se nestihlo probrat distančním vzděláváním. 
Výchovy nebudou zařazeny. 

10. Pokud se žák nebude moci dostavit do školy a zapojit se do vyučování, jsou rodiče povinni ho 
omluvit. Omluvy probíhají neprodleně mailem (pokud možno předem na mail TU nebo 
skola@zsskolnikaplice.cz ) nebo neprodleně telefonicky na telefonní čísla 380 347 911, 
380 347 916, 380 347 910, 728 402 466. 

11. Odchod žáků na oběd do školní jídelny po skončeném vyučování bude rozfázován obdobným 
způsobem jako nástup do vyučování.  

12. Po návratu ze školní jídelny odejdou žáci do šatny a domů.  
13. Od 16.00 bude ve škole probíhat úklid, dezinfekce, budou probíhat hygienická opatření 

a příprava prostor na další den. 
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