
Informace o otevření škol od 25.5. 2020 

Vážení rodiče, 
z rozhodnutí vlády by měli mít žáci prvního stupně základních škol nepovinnou možnost od 
25. května opět navštěvovat školu. Podmínkou ale je, aby každý seděl sám v lavici (v 
našich podmínkách to znamená skupinku max. 12 nebo 13 žáků).  
Jistě si sami spočítáte, že při dělení tříd tak, abychom splnili požadavky vlády, nelze učit 
všechny žáky najednou. Nemáme ani dvojnásobný počet učeben, ani dvojnásobný počet 
pedagogů (a to ani v případě, že bychom využili i vychovatelek a asistentek). Proto 
zjišťujeme Váš zájem a zvažujeme výuku pro vždy dvě skupiny žáků z jedné třídy.  
Způsob, jak přesně výuku organizovat, zatím MŠMT nezveřejnilo ale je jasné, že se 
informace ministra školství ještě budou měnit, protože současná podoba návratu žáků do škol 
je velmi obtížně realizovatelná. Zároveň by měla probíhat prezenční výuka ve škole i 
výuka distanční (on-line). Není rozhodnuto o družinách a jídelnách! 
 
Abychom mohli začít připravovat organizaci výuky, žádáme vás o zpětnou vazbu a 
závazné vyjádření, zda dítě do školy umístíte, a také, které podobě střídání výukových 
skupin byste byli více nakloněni.  
 

Toto vyjádření sdělte, prosím, do 4. května 2020 vaší 
třídní učitelce e-mailem: 
Můj syn/dcera (jméno dítěte) se bude od 25.5. 2020 účastnit prezenční výuky ve škole:  
ANO / NE  
Upřednostnili bychom střídání skupin:  
PO DNECH (tzv. ob den) / PO TÝDNECH (lichý - sudý týden) 
 
Upřesnění: 
 

• Dle stávajících informací bude zapotřebí dodat škole podepsané prohlášení, že 
nástupem dítěte do školy nedojde k ohrožení osob z rizikových skupin. Toto 
prohlášení ministerstvo připravuje a jakmile bude zveřejněna jeho konečná podoba, 
uveřejníme odkaz na formulář na vašem webu. 

• Dále MŠMT řeší právo školy odmítnout nástup žáka, popřípadě některou třídu vůbec 
neotevřít, protože by došlo k ohrožení osob či osoby z rizikových skupin.  

• Pokud žák do školy nastoupí, bude rodičům ukončeno OČR. 
• Nebude také možné, aby žák do školy nastoupil a posléze se zase "odhlásil", nebo 

opačně – nenastoupil a pak si nastoupení nárokoval. 
• Školy mají zároveň zajistit výuku distanční (on line) a výuku ve škole (ta je 

určena převážně žákům, kteří mají s distanční výukou problémy).  
 
Děkuji za pochopení a prosím Vás o zaslání emailu Vaší třídní paní učitele!  
Až podle Vámi dodaných odpovědí budeme moci připravit organizaci této výuky a upřesnění, 
kdy, kdo, a od kolika bude do školy docházet, a naopak kdy bude končit. Bude změněný 
rozvrh (méně hodin, pouze stěžejní předměty – bez výchov) a posunuté časy nástupu 
jednotlivých tříd do výuky. Vše je v současnosti ve fázi příprav. 
Děkujeme Vám za pochopení! 
Mgr. Radek Cvach, ředitel ZŠ a MŠ Borek 


