INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY K PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8. ČERVNA
Vážení rodiče, podle harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení je od 8. června schválena možnost
přítomnosti žáků 2. stupně ve škole za účelem konání konzultací či třídnických hodin (dobrovolná
docházka, max. 15 žáků ve skupině, u žáků se mohou učitelé střídat, skupiny se mohou doplňovat do počtu
15 žáků).

Předběžná organizace konzultací a třídnických hodin od 8. 6. 2020 – časový rámec
(upřesníme podle počtu přihlášených žáků). Žáci budou rozděleni do skupin po třídách či ročnících.

Týden 8. - 12.6.2020
Každá skupina absolvuje v tomto týdnu jeden blok předmětových konzultací 135 min.
dopoledne v rozmezí cca 8.30 – 11.15 hod. (Čj, Ma) a dva bloky odpoledne 13 – 15.30 hod.
(1x Čj+Ma, 1x Aj+další předměty). Z časových, prostorových, personálních a hygienických
důvodů proběhne každý blok v jiném dni, tzn. žák přijde do školy v tomto týdnu 3x.
Upřesníme podle počtu přihlášených. Cílem opatření je zamezit potkávání skupin, zároveň
navazujeme časově, prostorově na výuku skupin 1.st.

Týden 15. - 19.6.2020
Každá skupina absolvuje v tomto týdnu jednu až dvě třídnické hodiny včetně odevzdání
učebnic. Třídnické hodiny budou organizovány v rozmezí 8.30 – 17 hod. Upřesníme podle
počtu přihlášených.

Týden 22. - 26.6.2020
V tomto týdnu bude probíhat dokončování třídnických hodin s odevzdáváním učebnic.
V pátek 26.6. bude rozdáváno vysvědčení též skupinám žáků v počtu do 15 v časech dle
rozpisu.
Prosíme, závaznou přihlášku posílejte výhradně e-mailem na adresu třídních učitelů nejpozději do středy
3.6. do 10 hod. DOPOLEDNE. Po provedení analýzy počtu přihlášených žáků pošlou třídní učitelé
nejpozději ve čtvrtek 4.6.2020 DEFINITIVNÍ ROZPIS HODIN, PŘESNÉHO ČASU PŘÍCHODU ŽÁKŮ PŘED
ŠKOLU APOD. Rozpis bude též k dispozici na korunka.org a korunka.info.
STRAVOVÁNÍ: PO DOPOLEDNÍM BLOKU NEBO NA ZAČÁTKU ODPOLEDNÍHO BLOKU BUDE MOŽNOST
VYZVEDNOUT SI OBĚDOVÝ BALÍČEK DLE JÍDEL. LÍSTKU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. VYZVEDÁVÁNÍ BALÍČKU
POUZE ŽÁCI VE SKUPINÁCH S VYUČUJÍCÍM. OBĚDY JE NUTNÉ PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI DEN PŘEDEM.
PODROBNÁ PRAVIDLA STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLE:
http://korunka.org/clanky//2020_kveten/podrobna_pravidla_sj_15_5.pdf
POŠLETE FORMOU E-MAILOVÉ ZPRÁVY

Závazná přihláška k účasti na konzultacích a třídnických hod. od 8.6.2020
(posílejte výhradně e-mailem na adresu třídního učitele)
Jméno a příjmení žáka …………………………………………………
Třída …………………………..
Potvrzuji seznámení s informacemi ředitele školy ze dne 1.6.2020 a přihlašuji závazně syna / dceru ke
konzultacím a třídnickým hodinám ve dnech 8. – 26.6.2020. Případnou nepřítomnost řádně omluvím
vždy před absencí ve škole a to výhradně e-mailem třídnímu učiteli.
V den nástupu do školy na konzultace a třídnické hodiny doručí žák / žákyně ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O
NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ parafované zákonným zástupcem s
datem nástupu, tzn. 8.6.2020. http://korunka.org/clanky//2020_kveten/cestne_prohlaseni.pdf

