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Č.j.: 429/2019-20

Vyřizuje: Petrnoušek

V Praze dne 29. 5. 2020

Věc: opatření ředitele školy ke konci školního roku 2019/2020
Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT bude žákům II. stupně umožněn od pondělí 8. června 2020
vstup do školy, a to vchodem A4. Při první návštěvě školy odevzdá přihlášený žák u vchodu
čestné prohlášení, bez kterého mu nebude vstup do školy umožněn.
Zde je několik základních informací, které vycházejí z možností naší školy vzhledem
k tomuto opatření:
-

k dobrovolné účasti dítěte ve škole od 8. 6. 2020 je třeba dítě (žáka) písemně
přihlásit nejpozději do pátku 5. června do 12:00 hodin prostřednictvím třídní učitelky

-

výuka žáků 9. ročníku, kteří docházeli na přípravu k přijímacím zkouškám,
proběhne naposledy v úterý 2. června 2020

-

žáci 9. tříd se do školy mohou dostavit i v měsíci červnu na třídnické hodiny popř.
jiné aktivity dle pokynů třídního učitele a dle časového rozpisu

-

žáci se budou nadále setkávat pouze ve skupinách maximálně po 15 žácích, do
kterých je rozdělí třídní učitelka případně pověřená učitelka/pověřený učitel

-

v žádném případě nepůjde o výuku, ale o vyřizování třídnických a administrativních
záležitostí, vyklizení šatních skříněk, odevzdávání učebnic, úklid (květin, učebních
pomůcek atd.) a setkání s třídními či pověřenými učiteli

-

distanční výuka pokračuje až do pátku 26. června

-

na pondělí 29. června a úterý 30. června vyhlásil ředitel školy z organizačních
důvodů s ohledem na epidemiologickou situaci ředitelské volno

-

vysvědčení bude vydáno v pátek 26. června podle časového rozpisu, který bude
vedením školy a třídními učiteli upřesněn

-

nevyzvednutá vysvědčení je možné vyzvednout od 29. 6. do 31. 8. na sekretariátu
školy každé dopoledne a každý pracovní den

-

stravování nebude pro žáky 6. - 9. ročníku zajišťováno

-

půjde sice o dobrovolnou návštěvu školy, ale vyklizení šatní skříňky by měl před
prázdninami provést každý žák, aby mohl být proveden úklid i dezinfekce šaten
o prázdninách

-

hygienická opatření (skupiny maximálně po 15 žácích, rozestupy 2 metry, sezení
v lavicích po jednom, mytí rukou, dezinfekce, zvýšená hygiena, nošení roušek atd.)
zůstávají v platnosti (prostudujte si, prosím, na webu školy hygienická opatření,
která jsou platná pro vstup do školy a pohyb v ní

-

prostory školy budou dezinfikovány i novým čistícím a dezinfekčním strojem, který
pro školu zajistil náš zřizovatel (MČ Praha 13) včetně dezinfekčního roztoku

Ve středu 3. června 2020 proběhne provozní porada, po které Vám třídní učitelky podají
bližší informace. Věřím, že uvedená pravidla budeme všichni respektovat a řídit se jimi a že
všechno zvládneme.

S pozdravem
PaedDr. Pavel Petrnoušek
ředitel ZŠ Kuncova

