
Ministerstvo školství zaslalo metodiku k otevírání základních a mateřských škol 
 
Vážení rodiče, milí žáci, 
zdravíme vás v nelehké době a doufáme, že jste všichni zdrávi. Děkujeme vám všem za spolupráci, 
podporu dětí při studiu a také za toleranci.  
Dle informací od našich pedagogů víme, že většina žáků v současné formě samostudia pracuje 
velmi dobře, jsou zodpovědní a snaží se. Za to jim patří velká pochvala. 
 
Tímto zveřejňujeme informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách. 
 
Metodiku ZŠ v plném znění otevřete v příloze č. 1. 
Metodiku MŠ v plném znění otevřete v příloze č. 2. 
Čestné prohlášení zákonných zástupců stáhnete v příloze č. 3. 
 
V pondělí 4. května bude prostřednictvím EŽK zaslán zákonným zástupcům žáků prvního stupně 
dotazník, který se týká zjištění předběžného zájmu o umístění žáka do tzv. školní skupiny 
od 25. května 2020. O vyplnění dotazníku žádáme do 9. května 2020.  
 
Situaci s výukou pro žáky 9. ročníku řešíme, zároveň žádáme o vyplnění a zaslání uvedeného 
dotazníku pro žáky 9. ročníku do 6. května 2020. 
 
Dotazník pro zákonné zástupce dětí z mateřské školy bude zaslán e-mailem též v pondělí 4. května 
2020. Žádáme o jeho vyplnění a vrácení do 9. května 2020. 
 
Na základě zaslaných pokynů Ministerstvem školství, výsledku dotazníku pro zákonné zástupce 
a vývoji epidemiologické situace obecně vás budeme včas informovat o konkrétních pravidlech 
platných pro otevření. 
 
Je nutné připomenout, že stěžejní formou výuky do konce tohoto školního roku je distanční forma. 
Nabídka otevření školy a přihlášení dítěte do tzv. školní skupiny nemůže být pochopena jako 
plnohodnotná výuka v původním rozsahu. Na dotazy typu "kdo povede jednotlivé skupiny" nejsme 
schopni dopředu odpovědět. Zorganizovat více forem vzdělávání najednou a současně zabezpečit 
zaslané metodické pokyny nebude snadné. 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/ 2020 (vyhláška č. 211 
ze dne 27. dubna 2020) bude vycházet:  
 

a) z podkladů získaných ve druhém pololetí, kdy žák řádně docházel do školy (únor, březen) 
b) podpůrně z hodnocení výsledků žáka v prvním pololetí 
c) podpůrně z podkladů pro hodnocení výsledků získaných při vzdělávání na dálku, pokud má 

žák pro takové vzdělávání podmínky 
d) podpůrně z podkladů pro hodnocení výsledků získaných při vzdělávacích aktivitách 

konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy 
 
 
 
 
 
V Myslibořicích 3. května 2020                                  Mgr. Libuše Davidová, ředitelka školy 


