
Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci a žákyně. 

 

Dle pokynů MŠMT bude žákům 2. stupně umožněna od 8. června 2020 přítomnost v základní 

škole. Možnost (nabídka) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, 

materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v 

personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity 

realizovat. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být 

skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí 

pracovníci podle konkrétních potřeb.  

 

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení  

 
https://www.msmt.cz/dalsi-etapy-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-od-1-6-a-8-6-2020 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Distanční výuka ZŠ Oslavická Velké Meziříčí bude probíhat do pátku 19. června 2020. 

 

- Individuální nebo skupinové (rozdělení do skupin bude dle pokynů třídního učitele do 15 žáků) 

konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo 

upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání 

za školní rok 2019/2020. 

 

-  Socializační aktivity.  

 

- Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní 

přítomnosti žáků zůstaly ve škole.  

 

- Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb:  

Pondělí 15. června  6. třídy I. skupina 8,00 – 9,45 hod  II. skupina 10,00 – 11,45 hod  

Úterý 16. června  7. třídy I. skupina 8,00 – 9,45 hod  II. skupina 10,00 – 11,45 hod  

Středa 17. června  8. třídy I. skupina 8,00 – 9,45 hod  II. skupina 10,00 – 11,45 hod  

Čtvrtek 18. června  9. třídy I. skupina 8,00 – 9,45 hod  II. skupina 10,00 – 11,45 hod 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Náhradní termíny: 

Pondělí 22. června  6. – 7. třídy 8,00 – 10,00 hodin 

Úterý 23. června  8. – 9. třídy  8,00 – 10,00 hodin 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020: pátek 26. června 2020.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.zs-oslavickavm.cz/ 
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