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Vážení rodiče, milí žáci, 

dne 5.6.2020 jsem Vám zasílal dopis se sdělením, že na základě manuálu MŠMT „Ochrana zdraví            

a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/20“, bude naše škola do 30.6.2020 

uzavřena. V pondělí 25.5.2020 ministr školství vyhlásil rozhodnutí vlády ČR, ve kterém se mimo jiné 

počítá s otevřením i našeho typu škol pro žáky 1. stupně a to od 1.6.2020. Během středy 27.5.2020 

došlo k zpřesňujícím informacím, na základě kterých se rozšiřuje možnost osobní přítomnosti ve škole  

i pro žáky 2. stupně Základní školy speciální (ZŠS), tj. pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením, autismem a souběžným postižením více vadami. Proto Vám oznamuji, že od  

1.6.2020 bude naše škola otevřena a bude tak umožněna 

dobrovolná osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ a 1. a 2. stupně ZŠS 

To, že je osobní přítomnost žáků 1. stupně dobrovolná znamená, že je jen na rozhodnutí Vás, 

zákonných zástupců žáka, jakou formu vzdělávání pro své dítě od 1.6.2020 do 30.6.2020 zvolíte. 

Jinými slovy, po odpovědném posouzení všech rizik, volíte mezi dvěma variantami: buď se Vaše dítě 

zúčastní vzdělávacích aktivit ve škole, nebo zůstane doma a bude nadále vzděláváno distančně.  

Pokud zvolíte variantu, že se Vaše dítě zúčastní vzdělávacích aktivit ve škole, je Vaší povinností nahlásit 

tuto skutečnost do pátku, tj. 29.5.2020 do 18.00 hod. (viz. informace v dotazníku v příloze) 

prostřednictvím e-mailu (zastupce@skolazahumnykyjov.cz , osobně (třídnímu učiteli nebo v budově 

školy do 13.00 hod.) či telefonicky (třídnímu učiteli). Dále musí zákonný zástupce podepsat čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se 

s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Formulář je součástí 

přílohy, odevzdáváte při prvním vstupu do školy!!! Naleznete ho v příloze tohoto dopisu. 

V případě že nemáte možnost formulář vytisknout, bude připraven v den zahájení k Vašemu 

podpisu přímo ve škole. 

Doporučuji, abyste opravdu zodpovědně zvážili, zda Vaše dítě nepatří do rizikové skupiny, 

případně zda do ní nepatří některá z osob, která s ním žije ve společné domácnosti, a podle toho 

se rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích aktivitách ve škole.  

V příloze dále naleznete důležité informace o provozní době školy, provozu školy a hygienických 

opatřeních a informace o způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků a dotazník pro 

zákonné zástupce (nutné poskytnout informaci do 29.5.2020 do 18.00 hod.) 

Podle počtu přihlášených budou žáci zařazeni do skupin (pozor – skupiny nemusí odpovídat složení tříd 

a ani je nemusí učit jejich učitelé!!!). 

Vážení rodiče, milí žáci, omlouváme se za krátké termíny, a organizační změny, které vznikly v důsledku 

rozhodnutí vlády a dodatečných informací. Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že i přes tato mimořádná 

opatření ve zcela výjimečné situaci, všechno společně zvládneme.                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                

                                                                                                             PaedDr. Petr Petráš 

                                                                                                                      ředitel školy 
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