Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň,
Lazaretní 25
V Plzni dne 27. května 2020
Čj.: zrakarec/ 743 /20
Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády je od 8.6. 2020 možnost přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ za účelem konání
konzultací či třídnických hodin. Docházka je dobrovolná. Pro všechny žáky 2. stupně i nadále
pokračuje vzdělávání na dálku, bez ohledu na to, zda se konzultací zúčastní nebo ne. Toto se týká žáků
6. – 9. ročníku, včetně žáků 2. stupně Základní školy speciální.
Konzultace budou 8. 6. 2020 probíhat ve skupinách dle tříd tak, aby byla dodržena vzdálenost žáků ve
třídě 2 m, to znamená, že třídy mohou být rozděleny. Bude záležet na počtu přihlášených dětí.
Složení skupin bylo provedeno dle domluvy rodičů a třídních učitelů a bude po celou dobu neměnné.
Ke každé skupině bude přiřazen pouze jeden pedagogický pracovník (třídní učitel). Dle pokynů
MŠMT není možná přítomnost asistenta pedagoga. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka
školy.
Náplň konzultace stanoví učitel ve třídě.
Vzdělávání bude probíhat takto:
6. ročník
9,00 – 11,00 hodin
7. ročník

úterý 9.6., 16.6., 23.6.

dle rozdělení do skupin (domluva s tř. učitelkou Mgr. Krupařovou)
1.skupina 9,00 – 11,00 hodin pondělí 8.6., 15.6., 22.6.
2.skupina 9,00 – 11,00 hodin středa 10.6., 17.6., 24.6.

8. ročník

9,00 – 11,00 hodin

pondělí 8.6., 15.6., 22.6.

9. ročník

9,30 – 11,30 hodin

čtvrtek 11.6., 18.6., 25.6

Spec. B

9,00 – 11,00 hodin

pátek

12.6., 19.6., 26.6.

Vstup žáků do areálu je možný 10 minut před zahájením konzultací vstupní brankou u tělocvičny
školy, kde si žáky vyzvedne pedagogický pracovník.
Rodičům není vstup do areálu školy dovolen. V případě potřeby může školu kontaktovat mailem
zrak@volny.cz popř. telefonním číslem do sekretariátu školy 777 415 447.
Stravování nebude zajištěno.
Škola povede evidenci o docházce, z docházky musí být žák řádně a včas omluven (viz školní řád.)
Vyplněný a podepsaný formulář a Čestné prohlášení prosím naskenujte či ofoťte a pošlete na e-mail
krnoulova.vera@zrak-plzen.cz , popř. přinese žák vyplněný formulář v den první konzultace.
V případě, že žák vyplněný formulář neodevzdá, nemůže být vpuštěn do areálu školy.
Součástí tohoto dopisu jsou „Pravidla pro žáky v době znovuotevření školy“.

Ing. Iva Šmrhová
Ředitelka školy

Zakroužkováním, prosím, vyberte vždy jednu z následujících možností:

Mám zájem o to, aby se mé dítě od 8. 6. 2020 účastnilo konzultací pro 2. stupeň
2. stupeň ZŠ speciální a zároveň škole 8. 6. 2020 poskytnu podepsané Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění:
ANO

NE

Čas odchodu:………………………….
Žák bude odcházet:
a) sám
b) v doprovodu
V případě „doprovodu“ uveďte prosím jméno a telefonní kontakt na osobu, která
žáka doprovází:
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Beru na vědomí, že složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného
umožnění přítomnosti žáků ve škole až do 30.6.2020. O zařazení žáků do
skupin rozhoduje ředitelka školy.
Pokud žák nebude přihlášen k docházce do školy, nelze jej kdykoliv později
do kolektivu zařadit!!!!!!!!!
Jméno žáka ……………………………………………………………………..
…………
třída

…………….………….

V………..dne ……….2020
……………………………….
podpis zákonného zástupce

