
Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 

Otevření školy pro žáky 9. ročníku a žáky 1. stupně 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, 

informuji vás o možnosti zasednout opět do školních lavic a účastnit se vzdělávacích aktivit, prozatím 

pouze pro žáky 9. tříd a žáky 1. stupně v následujícím časovém harmonogramu a organizaci: 

Žáci 9. tříd: 

- od pondělí 11. 5., 

- do 7. 5. 2020 je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy  

(telefonicky – 596134328, mailem: zsgebauerova@seznam.cz, osobně ve škole v rozmezí 8-13 h), 

- osobní přítomnost ve škole je umožněna výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na 

střední školy, 

- žáka nelze zařadit do vzdělávacích aktivit později než k 11. 5. 2020, 

- obsahem vzdělávání je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací 

zkoušku, 

- časový rozsah 3 vyučovací hodiny denně, počátek v 9:00 h -případně dle domluvy dle aktuální 

potřebnosti. 

 

Žáci 1. stupně (1. – 5. tříd):  

- od pondělí 25. 5., 

- do 18. 5. 2020 je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy 

 (telefonicky – 596134328, mailem: zsgebauerova@seznam.cz, osobně ve škole v rozmezí 8-13 h), 

- vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků ze stejné třídy s maximálním počtem do 

15 jedinců, 

- složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020, 

- o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, 

- žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020, 

- vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den v rozsahu 4 vyučovacích 

hodin – počátek výuky v rozmezí 8-9h (bude upřesněn dle zájmu rodičů o přítomnost dětí ve škole a 

nutnosti dodržení hygienických opatření), 

- vzdělávací aktivity budou zaměřeny na hlavní předměty (český jazyk, matematika, prvouka, 

vlastivěda, přírodověda, anglický jazyk), 
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- dle zájmu rodičů (zákonných zástupců) lze realizovat i odpolední část vzdělávacích aktivit 

po skončení dopolední výukové části – zájmové aktivity, které vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP 

pro školní družiny.  Časový rozsah odpoledních zájmových aktivit bude upřesněn rovněž na základě 

potřebnosti zákonných zástupců. 

 

Ve všech případech osobní přítomnosti žáků ve škole budou dodržovány a vyžadovány dané 

hygienické a epidemiologické opatření (jeden žák v lavici, rozestupy mezi lavicemi, maximálně 15 dětí 

ve skupině, neměnné skupiny žáků, každodenní zvýšený úklid a dezinfekce prostor i potřebného 

vybavení, měření teploty žáků bezkontaktním teploměrem, ve třídách i na toaletách dezinfekční 

přípravky k umytí rukou, časté větrání užívaných prostor….). 

 

Důležité! 

- Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky! 

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky! 

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám! 

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, 

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka 

do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy! 

- Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení – viz příloha Čestné 

prohlášení. 

 

 

Škola bude vést evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, 

budeme žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák 

nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

Docházka do školy v období do 30. 6.2020 je nepovinná! 

Naši žáčci, těšíme se na vás!!!!   

 

 

V Ostravě dne 4. 5.2020 

Mgr. Radka Hanusová, ředitelka školy 

 


