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Vážení zákonní zástupci, 

dne 15.6. vystoupil ministr školství, a upřesnil pro školy možnosti předání vysvědčení, či 
pořádání dalších aktivit. Celý text najdete zde: https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-
budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci 

Vzhledem k tomu, že se již s Vámi třídní učitelky domlouvají organizaci předání vysvědčení, 
učebnic, peněz a klíčů, držte se primárně jejich pokynů. 

Nové vyjádření neznamená, že od 22.6. mohou do školy všichni žáci, jen je možné (za 
stále přísných hyg. standardů) organizovat některé tradiční akce. Nicméně stále bez 
přítomnosti rodičů. Tedy i rozloučení s páťáky bude pouze v komorní podobě ve třídě! 

Dle nařízení pana ministra je tedy možné, aby si v den předávání vysvědčení – v pátek 
26.6. 2020 – přišlo Vaše dítě na určenou hodinu do třídy, a zúčastnilo se tohoto aktu. 
Žák bude mít roušku, neboť v tomto případě není možné zachovat předepsaný odstup 
ve třídě mezi žáky. Po této hodině bude žák sám odcházet domů – pokud na něho 
nebudete čekat před školou. 

Je ale potřeba, abyste dítěti vytiskli a podepsali stejné čestné prohlášení, které 
odevzdávali žáci při nástupu do školy 25.5. 2020 (najdete zde: 
http://www.zsborek.cz/files/zs/cestne-prohlaseni.pdf).  

Bez Vámi vyplněného a podepsaného čestného prohlášení nebude žák vpuštěn do 
budovy školy.  

Je to míněno jako nabídka pro žáky, být na předávání pohromadě. Nemusíte to využít, 
můžete klidně převzít vysvědčení tak, jak jste se už třeba s třídní učitelkou dohodli! 

Aby nedocházelo k velké kumulaci žáků, bude tedy vydávání vysvědčení organizováno 
pro různé ročníky v jinou dobu, tedy: 

V 1. třídě od 10,05 do 10,50 

Ve 2. třídě od 10,20 do 11,05 

Ve 3. třídě od 10,35 do 11,20 

Ve 4. třídě od 11,45 do 12,30 

V 5. třídě od 11,55 do 12,40 

Žáky, kteří si budou chtít přijít na hromadné vydávání vysvědčení ve třídě, bude v pátek 
26.6. do budovy vpouštět p. ředitel, přesně dle výše uvedených časů! 

Jako bonus při vydání vysvědčení pořídíme žákům alespoň společnou fotku třídy. Fotit 
budeme třídu vždy hned po předání vysvědčení.  

Foto třídy Vám bude paní učitelkou rozesláno emailem, abyste si ho mohli třeba uložit a 
donést do fotolabu nebo doma vytisknout, bezplatně. Berte to jako provizorium v 
současné situaci. 

I nadále Vás stále prosíme o sledování webu školy! 

Mgr. R. Cvach (ŘŠ)  
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