
Aktuální informace ředitele školy v době uzavření ZŠ a MŠ Borek (č.1. – 16.3. 2020) 

 
Žádosti „ošetřovné pro děti do 10 let…“ 

• Vydává ředitel školy pro žáky ZŠ v úřední době (PO, ST a Pá 10,00-12,00) ale je možno i po tel. 
dohodě jindy. Výjimečně možno poslat i emailem s el. podpisem a el. otiskem razítka! 

• Pro děti MŠ vydává potvrzení v tištěné podobě vedoucí učitelka MŠ ve výše uvedené úřední 
době nebo po tel. dohodě.  

• Zatím nemám info o tom, zda bude věk prodloužen do těch navrhovaných 15ti let. V tuto 
chvíli zatím platí, že to je jen pro děti do 10 let a pouze na 9 dní, ale situace se mění, je třeba 
sledovat i stránky MPSV a další (ČSSZ) apod. My pouze žádosti vystavujeme a potvrzujeme, 
ale nemůžeme řešit neinformovanost ze strany sociálky a dalších úřadů.  
 

Webové stránky a výukové materiály pro žáky  

• Od víkendu jsou v provozu webové stránky http://www.zsborek.cz/index.php/ukoly-pro-
zaky-v-dobe-uzavreni-skoly . Prosím o jejich pečlivé sledování. Smyslem není za každou cenu 
vždy vše stihnout, ale být v obraze a pomoci žáků zorganizovat jejich práci. Není nutné 
dodržovat hodiny jako ve škole, ale máte možnost úkoly rozvrhnout žákům do celého týdne, 
v rámci jednotlivých dnů. Pracují tak i některé významné alternativní školy, kde žáci plní 
týdenní plány. Je to velmi vhodné pro podporu jejich samostatnosti, která ale musí být 
následována důslednou kontrolou rodičů. 

• Co nevidět na tomto prostoru přibydou i náměty pro práci s předškoláky. Nebudou míněny 
jako úkoly, ale jako možnosti s dětmi procvičovat to, co budou v 1. třídě při vstupu 
potřebovat.  
 

Nabídka výukových prostředí od dalších subjektů 

Jistě registrujete obrovskou nabídku z médií, kde chtějí žákům, školám a rodičům pomoci. Určitě 
můžete něco se svými dětmi doma zkusit, ale mějte na paměti, že nejdůležitější je to, co máte od 
našich vyučujících. Vše ostatní, můžete využít jako doplnění, procvičování apod. Níže tedy namátkou: 

• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ přístupné jako normální 
televizní vysílání 

• https://www.proskoly.cz/ (v začátku roku všichni žáci obdrželi přístupové údaje) 
• https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp  
• www.ucebnice-online.cz (je nutné děti zaregistrovat) nebo: 

https://www.nns.cz/download/index.php ( i zde nutná registrace) ev. matematika:  
www.matyskova-matematika.cz (nutno počítat s přetížeností webu!) 
 

Zápis žáků k povinné školní docházce a zápis do MŠ 

• Na této stránce http://www.zsborek.cz/files/informace/zapis/harmonogram.pdf máte 
harmonogram zápisu. Zatím stále platí to, co jsem již uváděl na webu dříve. Tedy k zápisu 
přijdete v určeném termínu, bez dětí, se všemi potřebnými dokumenty (Žádost k přijetí či 
odkladu, OP rodiče, RL dítěte, doklady od poradny a lékaře v případě odkladu nebo naopak 
dřívějšího nástupu, doklad o odkladu, pokud nebyl vydám v naší škole). O dodržení termínu 
Vás moc prosíme, abychom zde neporušili počet lidí při shromažďování! 

• U zápisu do MŠ zatím předpokládáme, že by mohl proběhnout ve stanoveném termínu 
normálně. Pokud ne, bude se zřejmě postupovat stejně.  
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Aktuální informace ředitele školy v době uzavření ZŠ a MŠ Borek (č.1. – 16.3. 2020) 

 
Třídní schůzky a volba nové ŠKOLSKÉ RADY 

• Třídní schůzky nebo konzultační odpoledne by měly proběhnout ve středu 22.4. 2020, časově 
dle pokynů třídních učitelek. Pokud by to nebylo vzhledem k situaci možné, tak bude včas 
upřesněn nový termín.  

• Na těchto schůzkách (konzult. odpo) budete Vy, zák. zástupci žáků ZŠ, volit nové členy ŠR za 
rodiče.  Volba bude tajná a probíhat to bude tak, že při vstupu do školy dostanete volební 
lístek, za plentou si ho upravíte a vhodíte do urny. A pak budete pokračovat na třídní schůzku 
(ev. konzultaci). Smyslem je proces zefektivnit, netahat Vás do školy jen kvůli volbám. V tento 
den je také větší pravděpodobnost, že Vás tu bude dost a nebude nutné volby opakovat. 
Podrobnosti budou sděleny při vyhlášení voleb do ŠR na samostatné, dokumentu ředitele 
školy.  

Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám všem doma, abyste boj s koronavirem zvládali ve zdraví.  

Mgr. R. Cvach 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek 
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normálně. Pokud ne, bude se zřejmě postupovat stejně.  
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Aktuální informace ředitele školy v době uzavření ZŠ a MŠ Borek (č.1. – 16.3. 2020) 

 
Třídní schůzky a volba nové ŠKOLSKÉ RADY 

• Třídní schůzky nebo konzultační odpoledne by měly proběhnout ve středu 22.4. 2020, časově 
dle pokynů třídních učitelek. Pokud by to nebylo vzhledem k situaci možné, tak bude včas 
upřesněn nový termín.  

• Na těchto schůzkách (konzult. odpo) budete Vy, zák. zástupci žáků ZŠ, volit nové členy ŠR za 
rodiče.  Volba bude tajná a probíhat to bude tak, že při vstupu do školy dostanete volební 
lístek, za plentou si ho upravíte a vhodíte do urny. A pak budete pokračovat na třídní schůzku 
(ev. konzultaci). Smyslem je proces zefektivnit, netahat Vás do školy jen kvůli volbám. V tento 
den je také větší pravděpodobnost, že Vás tu bude dost a nebude nutné volby opakovat. 
Podrobnosti budou sděleny při vyhlášení voleb do ŠR na samostatné, dokumentu ředitele 
školy.  

Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám všem doma, abyste boj s koronavirem zvládali ve zdraví.  

Mgr. R. Cvach 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek 

 



Aktuální informace ředitele školy v době uzavření ZŠ a MŠ Borek (č.1. – 16.3. 2020) 

 
Žádosti „ošetřovné pro děti do 10 let…“ 
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ale nemůžeme řešit neinformovanost ze strany sociálky a dalších úřadů.  
 

Webové stránky a výukové materiály pro žáky  

• Od víkendu jsou v provozu webové stránky http://www.zsborek.cz/index.php/ukoly-pro-
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v rámci jednotlivých dnů. Pracují tak i některé významné alternativní školy, kde žáci plní 
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dřívějšího nástupu, doklad o odkladu, pokud nebyl vydám v naší škole). O dodržení termínu 
Vás moc prosíme, abychom zde neporušili počet lidí při shromažďování! 

• U zápisu do MŠ zatím předpokládáme, že by mohl proběhnout ve stanoveném termínu 
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