
Informace pro rodiče dne 7. 5. 2020 

Vážení rodiče, 

dovolte, abych Vás seznámil s nejbližšími kroky pro částečné otevření Základní školy Opatovice nad 
Labem, které nastane, v souladu s rozhodnutím vlády ČR, postupně, ve dvou termínech: 

1) 

V pondělí, dne 11. 5. 2020 nastupují žáci IX. ročníku na přípravnou výuku k přijímacím zkouškám. 
Jde o formu dobrovolné účasti, ke které se přihlásili na základě rozhodnutí svého a svých zákonných 
zástupců. 

Veškeré potřebné informace již s nimi byly probrány formou videokonference, výuka bude probíhat 
bez zajištění stravování. 

2) 

V pondělí, dne 25. 5. 2020, se škola otevírá pro žáky I. stupně. Účast žáků je na základě rozhodnutí 
jejich zákonných zástupců dobrovolná. Žáci, kteří do školy docházet nebudou, budou nadále v péči 
školy pomocí metod distanční výuky, která poběží souběžně s otevřením školy až do formálního 
konce školního roku 2019 – 2020, tj. do 30. 6. 2020. 

K tomuto bodu dále uvádím: 

a) Podrobné podmínky, které stanovilo MŠMT ČR, byly zveřejněny na našem školním webu a dovoluji 
si tímto zákonné zástupce žáků I. stupně požádat o jejich velmi podrobné prostudování! 

b) Vzhledem k tomu, že přihlášení žáka k účasti je dobrovolné rozhodnutí jeho zákonného zástupce, je 
nezbytně nutné, aby zákonný zástupce žáka toto rozhodnutí učinil v termínu, stanoveném MŠMT ČR 
na 18. 5. 2020 a prokazatelně své rozhodnutí, že žáka přihlašuje, škole oznámil. 

V tomto okamžiku tedy čtete zásadní informaci! Své dítě nemusíte do školy posílat, ale pokud tak 
budete chtít učinit, musíte nám to závazně a písemně sdělit, a to do 18. 5. 2020. Žák, který nebude 
řádně přihlášen, nebude do školy vpuštěn. 

c) V týdnu od pondělí 11. 5. 2020 zákonný zástupce žáka I. stupně dostane domů oficiální dopis ze 
Základní školy Opatovice nad Labem, ve kterém nalezne 3 dokumenty. Dopis ředitele školy, formulář 
Čestné prohlášení, který žák přinese při nástupu 25. 5. 2020 a Návratku s přihláškou.  

Pokud vám tento dopis z nějakého vážného důvodu nebude moci být doručen (např. nezdržujete se na 
adrese trvalého bydliště žáka, kterou jste nám oznámili do školní matriky), informujte nejdéle do pátku 
15. 5. 2020 vedení školy. Emailem, v případě nutnosti z prodlení telefonicky. 

Podepsanou Návratku s přihlášením žáka doručte fyzicky do poštovní schránky, která je umístěna na 
dveřích skladu vedle žákovské kolárny na školním dvoře. 

3) 

Teplá strava pro žáky I. stupně bude poskytována. 

4) 

Povinně jsou předepsány pracovní skupiny žáků o maximálním počtu 15 žáků. Nelze tedy organizačně 
zaručit, že žák bude v péči právě svého kmenového učitele, neboť každá třída má více než 15 žáků. 
Bude-li velký počet přihlášených žáků, bude v příslušném ročníku o zařazení do skupin rozhodovat 
los. 



5) 

Odpolední péče o žáky bude zajištěna max. do 16- té  hodiny. 

6) 

V okamžiku, kdy bude jednoznačně jasno, s kolika žáky bude škola pracovat, budou vytvářeny 
pracovní rozvrhy a Vám, zákonným zástupcům, budou prostřednictvím naší webové stránky 
poskytnuty další, upřesňující informace.  

 

Děkujeme Vám za pochopení. 

Mgr. Hynek Kalhous, 

ředitel školy 
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