
Vzdělávací  a socializační aktivity žáků 2. stupně  
aktualizace k 8. 6. 2020  
 
8. 6. - 19. 6. 2020 Distanční výuka pro 6. - 8. ročník podle stanoveného rozvrhu  

umístěného na stránkách školy (online hodiny, konzultační online hodiny) 
19. 6. 2020 - ukončení klasifikace pro 6. - 8. ročník 

8. 6. - 12. 6. 2020 Distanční výuka pro 9. ročník podle stanoveného rozvrhu  
umístěného na stránkách školy (online hodiny, konzultační online hodiny) 
12. 6. 2020 - ukončení klasifikace pro 9. ročník 
ve výjimečných případech lze s konkrétním vyučujícím domluvit 
prodloužení termínu ukončení klasifikace na 19. 6. 2020 
 

8. 6. - 19. 6. 2020 Konzultační hodiny - 
individuální nebo skupinové do 15 žáků v budově školy 
setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo 
upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s 
hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.  
Žáci budou osloveni konkrétními vyučujícími, kteří jim upřesnění termín a 
čas konzultace.  
Vstup žáků do školy – průjezdem z Václavské ulice přes hřiště školy, kde si 
žáky převezme učitel 
Odchod ze školy – po ukončení vyučování přes hřiště průjezdem do 
Václavské ulice 
Před zahájením vyučování, nejpozději při prvním vstupu do školy musí 
zákonný zástupce podepsat a odevzdat čestné prohlášení. (lze poslat 
elektronicky nebo ho přinese žák do školy) 
Čestné prohlášení lze stáhnout na stránkách školy nebo lze vyzvednout 
prázdný formulář ve vestibulu školy. 
 

7. třída čtvrtek 11. 6. a 18. 6. 2020 9:00 - 11:00 - matematika  
8. třída pondělí 8. 6. a 15. 6. 2020 - 13:30 - 14:30 - pedagogická podpora 

středa 10.6. 2020 - 11:00 - 12:00 - chemie 
čtvrtek 11. 6. a 18. 6. 2020 - 10:30 - 12:00 - matematika, český jazyk 
pátek 12. 6. - 19. 6. - 12:30 - 14:00 - pedagogická podpora 

 
Konzultační hodiny - online pro žáky  druhého stupně budou probíhat 
podle rozvrhu na stránkách školy 

 
8. 6. - 19. 6. 2020 Socializační aktivity v budově školy - třídnické hodiny 

Vstup žáků do školy – průjezdem z Václavské ulice přes hřiště školy,  
kde si žáky převezme učitel 
Odchod ze školy – po ukončení vyučování přes hřiště průjezdem do 
Václavské ulice 
Před zahájením vyučování, nejpozději při prvním vstupu do školy musí 
zákonný zástupce podepsat a odevzdat čestné prohlášení. (lze poslat 
elektronicky nebo ho přinese žák do školy) 



Čestné prohlášení lze stáhnout na stránkách školy nebo lze vyzvednout 
prázdný formulář ve vestibulu školy. 
 

6. A čtvrtek 11. 6. a 18. 6. 2020 10:00 - 11:00 - online 
6. B čtvrtek 11. 6. a 18. 6. 2020 10:00 - 10:30 - online 

10:30 - 11:30 - ve škole 
7. třída pondělí 8.6. a 15. 6. 2020 - 11:00 - 12:00 - online 
8. třída pondělí 8. 6. 15. 6. 2020 8:00 - 9:00 - online 
9. A pátek 12. 6. 2020 -  9:00 - 10:00 - on line 

úterý 16. 6. a 23. 6. 2020 - 10:00 - 11:00 ve škole 
9. B středa 10. 6. a 17. 6. 2020 - 10:00 - 11:00 ve škole 
 
 
 
 
Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní 
přítomnosti žáků zůstaly ve škole.  
6. - 8. třída v září 2020 nebo lze domluvit s třídním učitelem termín do 30. 6. 2020 

 
Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.  
9. A, B odevzdávání učebnic proběhne při třídnických hodinách 
6. - 8. třída odevzdávání učebnic a převzetí učebnic proběhne v září 2020 
 
 
Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.  
30. 6. 2020 bude ukončen školní rok 2019/20, způsob předávání vysvědčení bude upřesněn na 
základě doporučení MŠMT a MZČR 

 
Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze). 


