
Aktuální informace ředitele školy v době uzavření ZŠ a MŠ Borek (č.4. – 30.4. 2020) 

 
Jak vypadá situace k 30.4. 2020 

 

• Ke dni 30.4. MŠMT stále nezveřejnilo pravidla a pokyny pro návrat žáků do škol. Původní 
termín byl závěr dubna – nyní posunuto jako přelom dubna a května (čímž nás dostávají do 
nepříjemného tlaku) 

• Stále tedy není jasné, kdo je v rizikové skupině (žák i zaměstnanec)! 
• Není jasno jak bude vypadat čestné prohlášení v takovém případě (když žijete s člověkem 

z rizikové skupiny ve společné domácnosti). 
• Díky tou stále nemůžeme jasně stanovit organizaci výuky! 
• Nicméně základní pokyn je, že stále tou hlavní metodou má být distanční výuka, a do školy 

by měli jít jen žáci, pro které to je velmi obtížné.  
• Samozřejmě chápu, že z Vašeho pohledu byste chtěli, aby mohli jít všichni žáci a provoz byl 

„normální“. Ale už dříve jsem psal, že to prostě není možné zajistit, ani technicky, ani 
personálně. V případě, že nesmí být více dětí ve třídě, musíme tu třídu půlit! A jak jsem již 
dříve vysvětloval, nemáme ani dvojnásobný počet učeben, ani dvojnásobný počet učitelek! 
 

V případě, že bude výuka zahájena, jaké jsou předpoklady, že by to mohlo vypadat: 

• Dle počtu zájemců bude výuka buď denně, nebo dle Vámi převažující odezvy z dotazníku 
(pokud bude třeba třídu rozdělit) 

• Budou posunuty nástupy žáků jednotlivých tříd do školy takto: 
• 1. a 2. tř. výuka od 8,00 do cca 11,50. Pak zajištěna ŠD pro každou třídu zvlášť, ale pouze do 

14,45!  
• 3.-4. třída výuka od 8,20 do cca 12,10. Bez provozu ŠD! 
• 5. třída výuka od 9,00 do 12,45. 
• Časové posuny jsou stanoveny z hygienického hlediska, aby se žáci nepotkávali ve stejných 

časech na chodbách při cestě na WC, a také v případě provozu jídelny! 
• Denně pouze 3 nebo 4 vyučovací hodiny, pouze hlavní předměty (ČJ, AJ, M + PRV, PŘ a VL + 

INF) – výchovy se nebudou učit, TV zakázána MŠMT! 
• Ranní družina nelze! Je zákaz míšení skupin! 
• Nelze zatím zajistit provoz ŠJ, neb všechny naše zaměstnankyně jsou dle současných nařízení 

v tzv. rizikové skupině! To by mohlo zkomplikovat i otevření MŠ, kde nelze být bez stravy! 
• Není jasná situace ohledně ošetřovného po 25.5., pokud budě dítě ve škole nebo i si ho 

necháte doma (odeslal jsem dotaz na MPSV) 
• Jakmile bude jasněji, což doufám, že po víkendu bude, budeme Vás informovat! 

 

Přeji Vám klidný čarodějnický prodloužený víkend! 

Mgr. R. Cvach 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek 

 


