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Informace k vzdělávacím aktivitám žáků II. stupně  

od 8. června 2020 

 

Vážení rodiče,  

v souvislosti s možností konzultací žáků 2. stupně na školách Vám zasíláme informace o zařazení žáků 

do skupin a možnostech individuálních konzultací a dalšího vzdělávání on-line.  

Skupiny jsou organizovány v počtu maximálně 15 žáků. Konzultace budou probíhat pro jednotlivé 

ročníky v níže uvedených dnech:  

Pondělí: 6. Ročníky 

Úterý: 7. Ročníky 

Středa: 8. Ročníky 

Čtvrtek: 9. Ročníky 

Pátek: je určen pro individuální konzultace žáků dle předchozí domluvy s učitelem.  

Daný předmět bude konzultován vždy v délce 20 minut s pětiminutovou přestávkou mezi 

jednotlivými předměty. V případě potřeby další konzultace je možné se s vyučujícím domluvit na 

konzultaci on-line nebo osobně v pátek.  
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Pondělí. 

Třída 6.A vstupuje do budovy v 8:15 hod hlavním vchodem, kde si ji vyzvedne Mgr. Petra 

Hochmanová.  U vstupu bude všem žákům změřena teplota. Žáci s vyšší teplotou nebudou do školy 

vpuštěni. Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoliv jejich zákonným zástupcům nebo jejich 

doprovodu. Žáci nebudou používat šatní skříňky. Vyučování této skupiny bude probíhat ve třídě 6.A. 

Před příchodem do třídy se žáci přezují a boty nechají na chodbě. Po vstupu do třídy si žáci umyjí 

ruce. Ve společných prostorách budou žáci používat roušky a každý žák bude mít dvě roušky a 

igelitový sáček, do nějž si bude odkládat použitou roušku.  Konec konzultací je stanoven na 10:45 

hod.  

Třída 6.B vstupuje do budovy v 8:15 hod krčkem, nikoliv hlavním vchodem, kde si ji vyzvedne Ing. 

Katuše Fišerová.  U vstupu bude všem žákům změřena teplota. Žáci s vyšší teplotou nebudou do školy 

vpuštěni. Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoliv jejich zákonným zástupcům nebo jejich 

doprovodu. Žáci nebudou používat šatní skříňky. Vyučování této skupiny bude probíhat ve třídě 9.B. 

Před příchodem do třídy se žáci přezují a boty nechají na chodbě. Po vstupu do třídy si žáci umyjí 

ruce. Ve společných prostorách budou žáci používat roušky a každý žák bude mít dvě roušky a 

igelitový sáček, do nějž si bude odkládat použitou roušku.  Konec konzultací je stanoven na 10:45 

hod.  

Úterý 

Třída  7.A vstupuje do budovy v 8:15 hod hlavním vchodem, kde si ji vyzvedne Mgr. Marcela 

Tylečková. U vstupu bude všem žákům změřena teplota. Žáci s vyšší teplotou nebudou do školy 

vpuštěni. Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoliv jejich zákonným zástupcům nebo jejich 

doprovodu. Žáci nebudou používat šatní skříňky. Vyučování této skupiny bude probíhat ve třídě 6.A. 

Před příchodem do třídy se žáci přezují a boty nechají na chodbě. Po vstupu do třídy si žáci umyjí 

ruce. Ve společných prostorách budou žáci používat roušky a každý žák bude mít dvě roušky a 

igelitový sáček, do nějž si bude odkládat použitou roušku.  Konec konzultací je stanoven na 10:45 

hod.  
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Třída 7.B vstupuje do budovy v 8:15 hod krčkem, nikoliv hlavním vchodem, kde si ji vyzvedne Mgr. 

Ludmila Ševčíková. U vstupu bude všem žákům změřena teplota. Žáci s vyšší teplotou nebudou do 

školy vpuštěni. Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoliv jejich zákonným zástupcům nebo 

jejich doprovodu. Žáci nebudou používat šatní skříňky. Vyučování této skupiny bude probíhat ve třídě 

9.B. Před příchodem do třídy se žáci přezují a boty nechají na chodbě. Po vstupu do třídy si žáci umyjí 

ruce. Ve společných prostorách budou žáci používat roušky a každý žák bude mít dvě roušky a 

igelitový sáček, do nějž si bude odkládat použitou roušku.  Konec konzultací je stanoven na 10:45 

hod.  

Středa 

Třída  8.A vstupuje do budovy v 8:15 hod hlavním vchodem, kde si ji vyzvedne Mgr. Jana Hrtusová.  U 

vstupu bude všem žákům změřena teplota. Žáci s vyšší teplotou nebudou do školy vpuštěni. Vstup do 

školy je povolen pouze žákům, nikoliv jejich zákonným zástupcům nebo jejich doprovodu. Žáci 

nebudou používat šatní skříňky. Vyučování této skupiny bude probíhat ve třídě 6.A. Před příchodem 

do třídy se žáci přezují a boty nechají na chodbě. Po vstupu do třídy si žáci umyjí ruce. Ve společných 

prostorách budou žáci používat roušky a každý žák bude mít dvě roušky a igelitový sáček, do nějž si 

bude odkládat použitou roušku.  Konec konzultací je stanoven na 11:10 hod.  

Třída 8.B vstupuje do budovy v 8:15 hod krčkem, nikoliv hlavním vchodem, kde si ji vyzvedne Mgr. 

Andrea Konečná.  U vstupu bude všem žákům změřena teplota. Žáci s vyšší teplotou nebudou do 

školy vpuštěni. Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoliv jejich zákonným zástupcům nebo 

jejich doprovodu. Žáci nebudou používat šatní skříňky. Vyučování této skupiny bude probíhat ve třídě 

9.B. Před příchodem do třídy se žáci přezují a boty nechají na chodbě. Po vstupu do třídy si žáci umyjí 

ruce. Ve společných prostorách budou žáci používat roušky a každý žák bude mít dvě roušky a 

igelitový sáček, do nějž si bude odkládat použitou roušku.  Konec konzultací je stanoven na 11:10 

hod.  
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Čtvrtek 

Třída  9.A vstupuje do budovy v 8:15 hod hlavním vchodem, kde si ji vyzvedne Mgr. Jana Hrtusová.  U 

vstupu bude všem žákům změřena teplota. Žáci s vyšší teplotou nebudou do školy vpuštěni. Vstup do 

školy je povolen pouze žákům, nikoliv jejich zákonným zástupcům nebo jejich doprovodu. Žáci 

nebudou používat šatní skříňky. Vyučování této skupiny bude probíhat ve třídě 6.A. Před příchodem 

do třídy se žáci přezují a boty nechají na chodbě. Po vstupu do třídy si žáci umyjí ruce. Ve společných 

prostorách budou žáci používat roušky a každý žák bude mít dvě roušky a igelitový sáček, do nějž si 

bude odkládat použitou roušku.  Konec konzultací je stanoven na 11:35 hod.  

Třída 9.B vstupuje do budovy v 8:15 hod krčkem, nikoliv hlavním vchodem, kde si ji vyzvedne Mgr. 

Petra Hochmanová.  U vstupu bude všem žákům změřena teplota. Žáci s vyšší teplotou nebudou do 

školy vpuštěni. Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoliv jejich zákonným zástupcům nebo 

jejich doprovodu. Žáci nebudou používat šatní skříňky. Vyučování této skupiny bude probíhat ve třídě 

9.B. Před příchodem do třídy se žáci přezují a boty nechají na chodbě. Po vstupu do třídy si žáci umyjí 

ruce. Ve společných prostorách budou žáci používat roušky a každý žák bude mít dvě roušky a 

igelitový sáček, do nějž si bude odkládat použitou roušku.  Konec konzultací je stanoven na 11:35 

hod.  

 

Ve společných prostorách budou žáci používat roušky. Obědy pro tyto konzultační skupiny nebudou 

z organizačních důvodů realizovány. Žáci budou odcházet bezprostředně po skončení konzultací. 

Každý žák při prvním vstupu donese vyplněné čestné prohlášení. Nikdo s příznaky infekce dýchacích 

cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid 19, nesmí vstoupit do budovy školy. Před 

školou i ve škole budou žáci dodržovat dvoumetrové rozestupy. Pohyb žáků před školou se bude řídit 

předpisy a nařízeními platnými po 8. červnu 2020. Osobní účast ve školách se nedoporučuje osobám, 

u nichž Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo tyto rizikové faktory:   

 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze 

mailto:sekretariat@zsmichalkovice.cz


 

 
Základní škola Ostrava-Michálkovice,   U Kříže 28, 

příspěvková organizace, 715 00  Ostrava-Michálkovice 
 596 231 614, mobil: 731 152 578,  IDDS:  t8gy4tc, e-mail:  sekretariat@zsmichalkovice.cz 
___________________________________________________________________________ 

 

 Porucha imunitního systému, např.: 

a) Při iminosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

b) Při protinádorové léčbě, 

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně 

 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).  

 Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza).  

 Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří i osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 

některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 

Dále prosíme žáky a zákonné zástupce, aby dodržovali časy vstupů do školy a neshlukovali se 

zbytečně dříve před školou.  

 

 

Mgr. Hana Bayerová 

Ředitelka školy 
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