
Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 
 
 

 
 

Otevření školy 11.května 2020 pro žáky 9.ročníku 
 
Vážení rodiče,  
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.04.2020 je od 11.05.2020 umožněna osobní               
přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. 
Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků.               
Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení                
žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.  
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11.05.2020. 
Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací            
zkoušku, doplněna angličtinou.  
Výuka bude probíhat od pondělí - do pátku v době od 09.00 - 11.30 hod.  
Přesný rozvrh, rozdělení žáků do jednotlivých skupin a důležitá hygienická a organizační opatření             
vám zašleme ve čtvrtek 07.05.2020 v odpoledních hodinách. 

 
 
V případě zájmu o prezenční výuku od 11.05.2020 je zákonný zástupce povinen podepsat a              
doručit do školy (emailem, vhozením do poštovní schránky na adrese ZŠ a MŠ Ludgeřovice,              
Markvartovická 966/50, popřípadě datovou schránkou) Čestné prohlášení a Přihlášku k          
nepovinné výuce viz příloha, a to nejpozději do čtvrtka 07.05.2020 do 12.00 hod. Pokud              
zákonný zástupce nemá možnost si dokumenty vytisknout a doručit podepsané do školy, prosím o              
kontaktování zástupce ředitele školy Mgr. Vladimíru Liškovou, tel. 731581030. Pokud zákonný           
zástupce nepodepíše Čestné prohlášení, nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.  

 
 
Strava 
Pokud chcete, aby se vaše dítě v době výuky stravovalo v naší školní jídelně, přihlaste ho                
prostřednictvím internetového objednávání www.strava.cz, případně přes ŠkoluOnLine ke stravě         
nejpozději do čtvrtka 07.05.2020 do 12:00 hod. ŠJ nebude z důvodu nepovinné docházky žáky              
ke stravě hromadně přihlašovat. Přihlášení bude platné do 30.06.2020. Za jakékoliv další            
odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný zákonný zástupce. Děkujeme za pochopení. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit. 
 
 
 
Děkuji za spolupráci a přeji klidné dny 

Mgr. Karel Moric, 
ředitel školy 

tel.: 731513340 
email: karel.moric@zsludgerovice.cz 
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