
Informace pro žáky 2. stupně o konzultačním dopoledni ve škole 

Vládou ČR byla umožněna žákům 2. stupně přítomnost ve škole. Naše škola přistoupila k přítomnosti žáků 

2. stupně následovně. 

 

1. Skupiny žáků jednotlivých tříd se sejdou se svými třídními učiteli v týdnu od 8. do 12. 6. 

 Třídní učitel rozdělí žáky své třídy do skupin a žákům oznámí, do které skupiny patří, prostřednictvím 

školního e-mailu nebo TEAMSů 

 Skupiny žáků 2. stupně nastoupí do školy podle následujícího rozpisu (přítomnost žáků ve škole 

předpokládáme v délce cca 60 – 90 minut): 

třída den 
čas setkání s třídním učitelem před hlavním 

vchodem 

6. A úterý (9. 6.) 1. skupina v 8:50; 2. skupina v 10:20 

6. B středa (10. 6.) 1. skupina v 8:50; 2. skupina v 10:20 

6. C čtvrtek (11. 6.) 1. skupina v 8:50; 2. skupina v 10:20 

7. A středa (10. 6.) 1. skupina v 8:40; 2. skupina v 10:10 

7. B čtvrtek (11. 6.) 1. skupina v 8:30; 2. skupina v 10:00 

7. C úterý (9. 6.) 1. skupina v 8:30; 2. skupina v 10:00 

8. A úterý (9. 6.) 1. skupina v 8:40; 2. skupina v 10:10 

8. B čtvrtek (11. 6.) 1. skupina v 8:40 (dívky); 2. skupina v 10:10 (chlapci) 

9. A úterý (9. 6.) 1. skupina v 9:00; 2. skupina v 10:30 

9. B středa (10. 6.) 1. skupina v 8:30; 2. skupina v 10:00 
 

 Náplň tohoto setkání:  

o třídní učitelé vyberou domácí práci žáků, kteří nepracovali přes internet; 

o třídní učitelé zjistí zájem žáků o individuální konzultace s konkrétními učiteli nebo o třídnické hodiny; 

o žáci si odnesou ze školy své osobní věci, vyklidí kompletně všechny svěřené skříňky a vrátí klíče 

od skříněk; 

o žáci 9. tříd vrátí čipy do školní jídelny (a bude jim vrácen přeplatek) a vrátí všechny zapůjčené učebnice. 

 

2. Od 15. do 25. 6. mohou proběhnout setkání žáků, kteří o to projeví zájem, s konkrétními učiteli ohledně 

výuky ve vybraném předmětu, případně další třídnické hodiny žáků s třídním vyučujícím.  Podrobnosti se žáci 

dozvědí na prvním setkání ve škole. 

 

3. V průběhu dopoledne 26. 6. bude žákům předáno vysvědčení. 

Podrobnosti o čase žákům sdělí třídní učitelé, informace budou zveřejněny také na webových stránkách školy. 
 

Obědy pro žáky 2. stupně nebudou v červnu zajištěny. 
 

Vzhledem ke zpřísněným hygienickým podmínkám je nutná dochvilnost žáků. Pozdní příchod žáka na místo 

setkání s třídním učitelem může v krajní situaci způsobit nemožnost vstupu do budovy. 

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (ke stažení zde), které bude vyplněné a podepsané 

zákonným zástupcem. Čestné prohlášení nemusí odevzdávat žáci 9. tříd, kteří se ve škole připravovali 

na přijímací zkoušky (a čestné prohlášení odevzdali dříve). 

Ve školní budově je povinnost nosit roušku dle pokynů vyučujícího. 

 

Mgr. Karel Opočenský 

ředitel školy 

https://www.zsmozartova.cz/dokumenty/jine/cestne_prohlaseni.pdf

