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, ředitelka školy 
 

 

 

Osobní  přítomnost  žáků  všech  ročníků  2. stupně  Základní školy 

a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy  od 8. 6. 2020. 

 
Doplnění dne 2. 6. 2020: 
 
Na základě požadavků rodičů stanovuji dobu přítomnosti žáků 6., 7., 8. ročníku ve škole na čtvrtky    
11. 6., a 18. 6. 2020 vždy od 9:00 hod., do 12:35 hod. s rozvrhem dle přiložené tabulky v učebnách 
daných ročníků. Přítomnost žáků na této prezenční výuce je dobrovolná. Ve čtvrtek 25. 6. 2020 si 
přijdou pro vysvědčení. 
 

 9:00 – 9:45 hod. 10:00 – 10:45 hod. 10:55 – 11:40 hod. 11:50 – 12:35 hod. 

6. roč. Mat.  - Jarošek Dějepis - Filková Angl. jazyk - Jašková Český jazyk - Daňková 

7. roč. Český jazyk - 
Daňková 

Mat. - Piskořová Fyzika - Jarošek Dějepis/Přírodopis - 
Filková 

8. roč. Mat. - Piskořová Český jazyk - 
Daňková 

Dějepis/Přírodopis - 
Filková 

Zeměpis/Anglický jazyk - 
Křenek 

 
V těchto hodinách si budou žáci procvičovat učivo z distanční výuky, která zůstane zachována ve 
stejném rozsahu. Budou probíhat socializační aktivity a třídnické hodiny.  
Ke dni 8. 6. 2020 budou mít žáci 2. st. na iškole zapsanou PŘEDBĚŽNOU klasifikaci za školní rok 
2019/2020. Učitelé provedou hodnocení školního roku a uzavřou definitivně klasifikaci.   
 
Stravování ve školní jídelně nebude možné.   
 

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových 

skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění).  
 

Vstup do budovy školy: 

 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Žáci ihned po příchodu do budovy hlavním vchodem provedou za dohledu zaměstnance školy  
dezinfekci rukou, v šatně se s dvoumetrovými rozestupy převléknou ( za dohledu 
pedagogického pracovníka) a odejdou průběžně do tříd tak, aby se v šatnách 
neshromažďovali. Žákům u hlavního vchodu bude rovněž namátkově změřena tělesná teplota 
bezdotykovým teploměrem. 

 Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po 
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, 
resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  

 
 
 

 
V Hukvaldech 2. 6. 2020                                                         Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy 
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