
Vážení rodiče žáků 1. stupně, 

z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem 

byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období. 

Děkujeme Vám za součinnost se školou při probíhajícím distančním vzdělávání. 

Vláda ČR již začala rozvolňovat mimořádná opatření i v oblasti školství a avizuje otevření 

základních škol k 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků a k 25. 5. 2020 pro žáky 1. stupně. Bude se 

ovšem jednat o mimořádný režim. Pro obě tyto skupiny žáků stanovuje organizované   

aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin maximálně po 15 dětech.               

Při otevření je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů. 

V případě nástupu všech žáků 1. stupně není naše škola schopna provoz zajistit. Chybějí 

prostory i pedagogičtí pracovníci, neboť někteří spadají do rizikové skupiny osob. Je to 

z důvodu věku nebo jiných chronických zdravotních obtíží. A navíc tato situace vyžaduje 

dvojnásobný počet učitelů. 

Rádi bychom umožnili výuku ve škole především těm žákům, jejichž rodiče jsou ve složité 

situaci z pohledu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení. Proto Vás 

naléhavě prosíme, pokud se v takové situaci nenacházíte, ponechte dítě nadále doma                

v režimu distančního vzdělávání. 

V případě, že budete dítě do školy od 25. 5. 2020 posílat, seznamte se nejdříve s čestným 

prohlášením, zda Vaše dítě splňuje všechny podmínky ke vstupu do školy (toto vyplněné 

prohlášení odevzdá žák učiteli dne 25. 5. 2020, bez něho se výuky nemůže účastnit). Účast 

dítěte nahlaste třídní učitelce (rodiče žáků 2.A paní učitelce Šilhanové na email: 

silhanovaka@zs2.plzen-edu.cz) nejpozději do 18. 5. 2020 podáním vyplněné žádosti o 

přítomnost dítěte ve škole (viz níže). Další pokyny před nástupem do školy a potvrzení 

možnosti nástupu budou sděleny prostřednictvím třídních učitelů.    

Děkujeme Vám za pochopení a zvážení možnosti pomoci nám při zmenšení žákovských 

kolektivů v ZŠ. 

  

11. 5. 2020                                                                             vedení 2. ZŠ 
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