
Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž 

 

Informace k znovuotevření školy 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků 
 

● Od 11. 5. 2020 je na základní škole umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely                

přípravy na přijímací zkoušky (maturitní obory). 

 

● Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku žáků do školy nejpozději do 7. 5.               

2020 do 12:00. 

 

● Zákonní zástupci jsou povinni vyplnit a podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků            

virového infekčního onemocnění a nejpozději 11. 5. 2020 prostřednictvím žáků předat toto            

prohlášení škole.  

 

● Žáci, zaměstnanci i zákonní zástupci jsou povinni dodržovat pravidla o ochraně zdraví (viz             

dokument MŠMT z 30. 4. 2020). Žáci, kteří nebudou dodržovat tato pravidla budou z výuky a ze                 

školy vyloučeni. Žádáme všechny žáky i zákonné zástupce, aby si tato pravidla důkladně přečetli! 

 

● Výuka bude organizována ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin je neměnné.              

Žáky bude před školou v daný čas vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník. 

 

● Žáci, kteří budou přihlášeni k docházce mohou navštěvovat školní jídelnu. Žádáme zákonné            

zástupce, aby nás nejpozději do 7. 5. 2020 do 12:00 informovali, zda budou jejich děti               

odebírat obědy ze školní jídelny, která bude vařit standardní teplá jídla (polévka, hlavní chod,              

nápoj). V případě odhlášení obědů informujte telefonicky vedoucí školní jídelny minimálně s 24             

hodinovým předstihem. 

 

● Poslední vyučovací hodiny (před obědem) mohou být z organizačních důvodů zkráceny nebo            

prodlouženy až o 10 minut, aby nedocházelo k promíchávání žáků různých skupin při výdeji jídla               

ve školní jídelně. 

 

● Souběžně pokračuje dálková forma výuky všech předmětů  pro všechny žáky až do 30. 6. 2020. 

 

 



 

 
Týdenní rozvrh, provozní doba školy: 

 

A) V případě, že budou vytvořeny 2 skupiny (9.A, 9.B) 

 

- SKUPINA 9.A 

- žáci budou vstupovat do školy v 7:30 v doprovodu pověřeného pedagogického           

pracovníka. V 7:45 bude zahájena 1. vyučovací hodina. 

9.A 1. hodina 
7:45 - 8:30 

2. hodina 
8:40 - 9:25 

3. hodina 
9:45 - 10:30 

4. hodina 
10:40 - 11:25 

pondělí matematika matematika český jazyk český jazyk 

úterý domácí vzdálená výuka, žáci do školy nejdou! 

středa český jazyk český jazyk matematika matematika 

čtvrtek domácí vzdálená výuka, žáci do školy nejdou! 

pátek matematika matematika český jazyk český jazyk 

 

- SKUPINA 9.B 

- žáci budou vstupovat do školy v 7:40 v doprovodu pověřeného pedagogického           

pracovníka. V 7:55 bude zahájena 1. vyučovací hodina. 

9.B 1. hodina 
7:55 - 8:40 

2. hodina 
8:50 - 9:35 

3. hodina 
9:55 - 10:40 

4. hodina 
10:50 - 11:35 

pondělí český jazyk český jazyk matematika matematika 

úterý domácí vzdálená výuka, žáci do školy nejdou! 

středa matematika matematika český jazyk český jazyk 

čtvrtek domácí vzdálená výuka, žáci do školy nejdou! 

pátek český jazyk český jazyk matematika matematika 

 

B) V případě, že bude vytvořena pouze 1 skupina 9. ročníku do 15 žáků 

- žáci se řídí rozvrhem 9. A 

 

Mgr. František Látal, Ph.D. 

ředitel školy 

 


