
Aktuální informace ředitele školy č.6 – čestné prohlášení a další 

Vážení rodiče, 

v tuto chvíli probíhá sběr informací, kolik dětí a žáků by se vracelo do školky a školy!  

• V manuálu jste si samozřejmě přečetli, že je to možno sdělit škole až do 18.5., ale to není 
zákonná norma, je to jen doporučení, a čím dříve budeme mít Vaši odezvu o tom, kolik žáků 
zůstane doma a kolik se jich vrátí do školy, tím dříve můžeme lépe nastavit parametry a 
organizaci výuky.  

• U MŠ probíhá také tel. dotazování, je zde doporučení, aby vzhledem k situaci šly do školy 
pouze děti, jejichž rodiče musí nutně do zaměstnání. Zákonní zástupci na rodičovském 
příspěvku nebo nezaměstnaní by si měli dítě ponechat doma. 

• Při návratu je třeba vzít v potaz, a při prvním vstupu odevzdat formulář (platí jak pro MŠ, 
tak pro ZŠ) 

„Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (najdete zde). 
http://www.zsborek.cz/files/zs/cestne-prohlaseni.pdf 

• O termínu otevření MŠ Vás budeme informovat do konce týdne. 
• Je velká naděje, že se nám podaří zahájit i provoz školní jídelny. 
• V ZŠ je termín jasný – 25.5. 2020 – ale není jasné, zda bude moci otevřít kompletně. Čekám 

na rozhodnutí zaměstnanců (p. učitelek), zda setrvají s vlastním dítětem doma (na což mají 
právní nárok).  

• Vzhledem k tomu, že je stále jako hlavní forma výuky doporučovaná výuka distanční, pak 
bychom šli směrem od nejmladších žáků, u kterých bychom rádi měli kontaktní výuku. 
V takovém případě bychom se snažili o kontaktní výuku v 1., 2. a ev. 3. třídě, a naopak třeba 
u 4. a 5. třídy bychom ponechali pouze výuku distanční. Je to zcela v souladu s legislativou. 
Přesto ale doufám, že to nebude nutné, a budeme moci otevřít všechny třídy. Rozhodnutí 
by mělo padnout do konce tohoto týdne! 

• Dle Vašich předběžných odpovědí se naopak zdá, že by některé třídy třeba nemusely 
pracovat v tom „střídavém“ režimu, protože v některých třídách to vypadá tak, že dost žáků 
zůstane doma. U jiných tříd to bude nutností. Rozhodnutí učiním ve chvíli, kdy budu mít od 
paní učitelek reakce každého zákonného zástupce. 

• Vzhledem k tomu, že ale nemáme dvojnásobný počet pedagogů, byla by v takovém případě 
distanční výuka prováděna nadále týdenními plány, a ev. skype konzultace by byly v jiných 
časech, než jste nyní zvyklí. Prostě stejné učitelky by učily ve škole, a pak by se ještě snažily 
věnovat dětem na dálku. 

• I z tohoto důvodu by ve škole výuka neprobíhala tak, jak je obvyklé, ale v podstatě by žáci 
s paní učitelkou ve třídě pracovali na zadaných úkolech. A byla by kratší, zhruba 3 nebo 4 
vyučovací hodiny denně.  

• Po výuce by si žáky 1. a 2. třídy (a doufám že i 3. třídy) by si žáky přebírala vychovatelka dříve, 
než je obvyklé, postupně by odcházeli na oběd, a ostatní aktivity by byly ve ŠD. 

• Naopak žáci 4. a 5. třídy by také šli po třídách na oběd, a poté by odcházeli domů. 
• Ranní družina nesmí být v provozu a musíte počítat s tím, že manuál nám ukládá co nejmenší 

kontakty žáků z jiných skupin, tedy je zde to doporučení na posuny časů začátku výuky. Ještě 
je budeme upravovat pro každou třídu: předpoklad: 1.tř – 8,00; 2.tř.- 8,15; 3.tř. 8,30; 4.tř. 
8,45 a 5.tř – 9,00. To je proto, aby se děti mohli v klidu přezout a odejít do třídy bez kontaktu 
s ostatními skupinami. A také proto, aby mohli postupně po ukončení jít na oběd, neb 
podmínkou je mít v jídelně pouze jednu skupinu! 

http://www.zsborek.cz/files/zs/cestne-prohlaseni.pdf


• Za omezené služby ŠD nebude úhrada, odpolední družina jistá zatím pro 1. a 2. třídu do 16,00 

Věřte mi, že není opravdu jednoduché, při těch podmínkách, které nám „koronavirové“ předpisy 
ukládají, naše zařízení otevřít. Budete muset počítat s tím, že nebudete moci do školy (rodiče 
školáků) vstupovat.  

Věřte, že my bychom rádi pracovali normálně – pro všechny Vaše děti, je nám jasné, že to pro Vás 
je „šílená“ situace. Na druhou stranu, pochopte, že nemůžeme v této situaci nedodržet 
epidemiologická nařízení! 

Děkuji Vám za pochopení, fakt děláme, co můžeme. Ale zázraky neumíme!  

Děkujeme, že sledujete nadále web! 

Mgr. R. Cvach (ŘŠ) 

 

 


