
Vážení rodiče, 

velmi nás potěšilo, že vláda nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření 

ve školách, umožní prezenční podporu vzdělávání žáků se zdravotním postižením také v naší 

škole. 1. června budeme mít školu pro Vaše děti připravenu.  

Účast žáků bude dobrovolná a bude podmíněna podpisem čestného prohlášení. 

Na základě pokynů MŠMT, jsme si nastavili taková opatření, abychom mohli naplnit veškeré 

hygienické a provozní podmínky, tak abychom zajistili maximální bezpečnost našich dětí. 

 

Zahájení prezenční výuky 

 1. 6. mohou nastoupit žáci obou dvou stupňů základní školy speciální  a dále žáci 1. stupně 

základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (tj. 1. stupeň vzdělávacích 

programů Základ pro život a žáci vzdělávající se podle vzdělávacího programu Cesta I. a 

Cesta II). 

 8. 6. mohou nastoupit žáci 2. stupně škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona  

(Základ pro život a Klíč 2). 

 

Příchod do školy 1. 6. a 8. 6. 

 Je nutno dítě přivést v doprovodu zákonného zástupce (NE sami, s asistenty, prarodiči 

apod.). 

 Přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení (možno stáhnout ze školního webu). 

 Při předání dítěte podepsat Seznámení s pokyny MŠMT a pokyny ředitele školy. 

 Pokud je dítě alergik a projevy alergie jsou podobny známým příznakům Covid, je nutné 

donést potvrzení od lékaře.  

 Předávání dítěte probíhá pouze před vchodem do školy (rodič nesmí vstoupit do školy a 

musí mít roušku). 

 Pokud se u Vašeho dítěte objeví příznaky nemoci (rýma, kašel, skelné oči, teplota apod.), 

ponechejte si, prosím, žáka doma. 

 

Vyzvedávání dítěte ze školy 

 Zazvoňte a vyčkejte venku před vchodem do budovy s rouškou do příchodu žáka 

v doprovodu pedagoga. 

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a 

dodržování bezpečných rozestupů. 

 

Povinná výbava žáka do školy v době Covid 

 1 čistá rouška v igelitovém balení (pro případ, že by vzniklo podezření na Covid) 

(Pokud se nevyskytne podezření na Covid, výuka pro žáky probíhá bez roušky.) 

 Prosíme,  informujte nás, pokud víte o tom, že má Vaše dítě problémy nosit roušku! 

 



Provoz školy 

 Bude pevně stanoven s přihlédnutím k personálním možnostem od 7:30 do 14:00. Příchody 

a ochody žáků budou individuálně domluveny s třídními učiteli a rozvrženy tak, aby se u 

vchodu potkávalo co nejméně osob. 

 Výuka pro všechny žáky končí nejpozději v 14:00 (nelze déle). Žáka si lze po domluvě 

s třídním učitelem vyzvednout i dříve.  

 

Výuka a aktivity ve školní družině 

 Vzdělávací aktivity jsou dobrovolné a realizují se pro neměnné skupiny žáků. To platí i pro 

provoz školní družiny. 

 Vyučování bude probíhat nejen ve třídách, ale také dle počasí ve venkovních prostorách 

školy. 

 Pedagogové budou moci chodit s žáky i mimo areál školy. O pohybu mimo areál školy 

budete vždy předem informováni 
 Vícedenní akce jsou zakázané (například školy v přírodě, vícedenní výlety, apod.). 

 

Obědy 

 Štolcova – obědy budou od 1. 6. přihlášeny hromadně. Další dny si rodiče přihlašují 

obvyklým způsobem. 

 Lomená – obědy si  přihlašujete sami stejným způsobem, jak jste zvyklí. Lze objednat 

pouze jednu variantu. Pozor, žáci 2. stupně (ZpŽ, Klíč) nastupují až od 8. 6.  

 Pokud si z nabízených jídel nevyberete, zajistěte žákovi vlastní oběd.  

 

Omlouvání absence 

 Pokud se rozhodne zákonný zástupce pro prezenční výuku žáka, je nutné v případě 

absence žáka vždy řádně omluvit.  

 

Vzdělávání na dálku 

 Pokud se rozhodnete do konce školního roku své dítě do školy na prezenční výuku 

neposílat, i nadále pro Vás zajišťujeme „vzdělávání na dálku“ (dodání pomůcek a úkolů, 

konzultace apod.) do 19. 6. 2020. 

 

Věřím, že toto náročné období společně zvládneme. Přeji Vám pěkný zbytek školního roku a 

pevné zdraví. 

        

V Brně 28. května 2020     Mgr. Tomáš Musil 

 


