Vážení rodiče, milí žáci,
nařízení MŠMT se mění podle aktuální situace epidemiologického vývoje v naší republice. Podle
vyjádření ministerstva ze 17. 6. 2020 se upravuje organizace předávání vysvědčení 30. 6. 2020.
„Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci chceme školám umožnit, aby akce, které se vážou
ke konci školního roku, tedy předání vysvědčení, rozloučení se závěrečnými ročníky anebo focení,
mohly proběhnout téměř jako v běžném školním roce,“ říká ministr školství Robert Plaga s tím,
že účinnost upraveného opatření bude od 22. června. Celý text si můžete přečíst zde:
https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci

Předávání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci naší školy bez omezení počtu či nutnosti
dodržovat homogennost skupin.
Pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem vzdělávacích aktivit zůstávají
nedotčena a ve stejném režimu jako doposud (omezení počtu na 15, u 1. stupně ZŠ, neměnnost
skupin apod.) budou pokračovat až do 29. 6. 2020.
Pokud se žák doposud neúčastnil žádných dobrovolných aktivit a neodevzdal tudíž Čestné
prohlášení, je nutné ho odevzdat v den předávání vysvědčení třídnímu učiteli. Pokud ho žák
neodevzdá, nebude vpuštěn do prostor školy. Čestné prohlášení je ke stažení na webu školy zde:
https://www.zsblazkova.cz/dokumenty/cpvirms.pdf. Do školy nebudou moci osoby s příznaky
virového onemocnění.
Žáci prvních a druhých tříd obdrží vysvědčení od svých třídních učitelů v 8,00 hodin v atriu školy a po
předání a rozloučení odcházejí samostatně domů. Třídní učitelé si žáky prvních tříd vyzvednou v 7,55
hodin u vchodu „B“ (horní brána bočního vchodu do atria) a tudy budou žáci také odcházet. Žáky
druhých tříd si třídní učitelé vyzvednou u vchodu „D“ (dolní brána bočního vchodu do atria) a tudy
budou žáci také odcházet.
Žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd obdrží vysvědčení od svých třídních učitelů v 8,00 hodin v areálu
hřiště pod školou a po předání a rozloučení odcházejí samostatně domů. Třídní učitelé si je
vyzvednou v 7,55 hodin u vchodů na hřiště a tudy budou žáci také odcházet.
Pokud mají žáci objednaný obědový balíček, bude jim předán společně s vysvědčením.
Žáci šestých, sedmých a osmých tříd obdrží vysvědčení od svých třídních učitelů v 8,30 hodin v areálu
hřiště pod školou a po předání a rozloučení odcházejí samostatně domů. Třídní učitelé si je
vyzvednou v 8,25 hodin u vchodů na hřiště a tudy budou žáci také odcházet.
Slavnostní předání vysvědčení žákům devátých tříd a rozloučení s vyučujícími proběhne od 10,00 do
11,00 hodin v amfiteátru Lesná mezi školou a mateřskou školou pod ulicí Nejedlého. Srdečně zveme
také rodiče žáků 9. tříd.
V případě nepříznivého počasí (déšť) proběhne předání vysvědčení ve stejných časech a vstupech do
školy v kmenových třídách. Žáci 9. tříd by čekali na své třídní učitele v 9,55 před hlavním vchodem do
školy. V tomto případě si všichni žáci nezapomenou vzít roušku.

Velice děkuji všem rodičům za spolupráci!!! Věřím, že závěr školního roku zvládneme bez problémů.
Tento školní rok byl náročný pro všechny, proto jsem rád, že jsme společnými silami vše zvládli. Přeji
rodičům i dětem krásné léto a v lepších časech se budu těšit na shledanou!!!
Mgr. Petr Kapounek, ředitel školy

