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Otevření školy 25.května 2020 pro žáky 1. - 5.ročníků 
 
Vážení rodiče,  
úvodem mi dovolte poděkovat Vám za vyplnění dotazníku. Z výsledků dotazníkového šetření            
vyplynulo, že od 25. května k nám do školy nastoupí téměř 75% žáků. Z toho vyplývá, že jednotlivé                  
třídy budou učit převážně jejich třídní učitelé. U 3. - 5. ročníků navíc předpokládáme zapojení               
pedagogů odborných předmětů z vyššího stupně.  
 
Počet žáků ve skupině je 15. Při dodržení nařízených hygienických opatření může být počet ve               
skupině i vyšší. Pokud to bude z hygienických a organizačních opatření možné, budeme se snažit               
zachovat jednotlivé třídy. Vše ale bude záležet na konečném počtu žáků jednotlivých tříd a ročníků,               
kteří nastoupí zpět do školy.  
Složení skupin(tříd) je následně neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin(tříd)             
rozhoduje ředitel školy.  Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.05.2020. 
 
Výuka bude probíhat od pondělí - do pátku v době od 07.55 - 11.35 hod. 
Poté budou následovat “odpolední aktivity”, které budou zabezpečovat vychovatelky školní družiny,           
asistentky pedagogů, případně učitelé.  
 
Výuka: při návratu téměř 75% žáků, bude převažovat prezenční výuka.  
Distanční výuka bude následně zabezpečena formou odpoledních online konzultačních hodin          
(min.1 x týdně), zasíláním pracovní listů a příprav, online živými přenosy z vybraných vyučovacích              
hodin.  
 
Rozvrh jednotlivých tříd, rozdělení žáků do jednotlivých skupin(tříd) a důležitá hygienická a            
organizační opatření Vám zašleme ve čtvrtek 21.05.2020. 

 
 
V případě zájmu o prezenční výuku od 25.05.2020 je zákonný zástupce povinen podepsat a              
doručit do školy (emailem třídnímu učiteli, 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 PONDĚLÍ 18.05.2020 do 15.00 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. V případě,             
že zákonný zástupce nepodepíše Čestné prohlášení, nebude žákovi umožněna osobní účast ve            
škole.  
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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 pátku 22.05.2020 do 10:00 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 kdykoliv obrátit. 
 
 
 
Děkuji za spolupráci a součinnost v této mimořádné situaci. 

 

Mgr. Karel Moric, 
ředitel školy 

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