
Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč 

 

Informace o provozu školy a systému výuky 

od 8. června 2020 
 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na 

základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných 

těmito školami. Cílem tohoto opatření je zrušení prezenčního studia na všech typech škol, aby se tak předešlo 

kontaktům s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19. 

Osobní přítomnost žáků ve škole je možná za podmínek stanovených MŠMT ČR. 

 

Organizace výuky v následujících týdnech a způsob domácího vzdělávání: 

 Žáci 9. ročníku: 

Řeší přijímací řízení a zápisové lístky. Do školy budou pozváni za účelem odevzdání učebnic, čipů 

apod. Bude stanoven termín předávání vysvědčení. 

 

 Žáci 1. stupně: 

Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro 

žáky 1. až 5. ročníku základní školy. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které jsme 

vytvořili ze žáků jednoho ročníku. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného 

umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30.06.2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel 

školy. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Zaměříme se na výuku 

hlavních předmětů. I nadále musí probíhat domácí vzdělávání pro žáky, kteří do školy nenastoupí, a 

bude odrážet činnosti a aktivity, které se odehrávají ve škole. 

 

 Žáci 2. stupně: 

Žáci 6., 7. a 8. ročníku mohou být přítomni ve škole dva dny v týdnu dle rozpisu. Účast žáků 

bude probíhat formou konzultací (výuky) v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce. S třídním 

učitelem se setkají v hodině osobnostní výchovy. Žáci se budou scházet v pracovních skupinách, 

složení skupin je neměnné. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Pokud to bude 

organizačně a personálně možné, vytvoříme skupiny z žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku, ale 

skupiny mohou být tvořeny i žáky z různých tříd. I nadále musí probíhat domácí vzdělávání pro žáky, 

kteří do školy nenastoupí, a bude odrážet činnosti a aktivity, které se odehrávají ve škole. 
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ředitel ZŠ 


