
    Základní škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace  

                                            se sídlem Václavkova 950, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav    

motto naší školy: 

Váha čmelákova těla vzhledem k nosnosti jeho křídel mu činí nemožným, aby létal.  

On to ale neví a tak létá. 

 

Vážení rodiče, 

na základě Pokynu MŠMT z 25.5.2020 vyplývá, že od 1.6.2020 je možná prezenční výuka žáků 

ZŠ speciální, který upravuje pokyn MŠMT ze dne 30.4.2020 (Citace: Nad rámec původního 

harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti 

umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda možnost otevření i 

druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, 

souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy 

speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků 

bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda 

tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.) 

Na tento pokyn navazuje Mimořádné opatření MZ z 25.5.2020 (citace Nařizuje, aby zákonný 

zástupce žáka základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným 

postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými 

poruchami chování, a žáka základní školy speciální a dítěte přípravného stupně základní školy speciální, nebo 

zletilý žák poskytl písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s 

blízkým kontaktem osob.) 

Na základě výše jmenovaného vám zasílám Aktuální informace k prezenční výuce od 1.6. do 

30.6.2020 

Prostorové podmínky 

Výuka bude probíhat pouze ve Václavkově ulici 950 (prostorové podmínky v Purkyňově ulici 

neodpovídají požadavkům MŠMT a MZ ČR). 

Ve Václavkově ulici jsme schopni podle stávajících doporučení zabezpečit výuku do 

maximálního počtu 15 žáků. Pokud by se k výuce přihlásilo více jak 15 žáků, proběhne na 

doporučení MŠMT losování, které určí, kteří žáci se výuky zúčastní. Skupinu nelze v průběhu 

výuky měnit, doplňovat. 

Hygienické podmínky 



Úklid a dezinfekce budou prováděny dle pokynů MŠMT průběžně během dne a po ukončení 

vyučování. Upozorňuji, že žáci budou mít k dispozici pouze velmi omezené množství 

pomůcek a kompenzačních pomůcek a to z toho důvodu, že po každém použití dané věci ji 

musíme ošetřit určeným dezinfekčním přípravkem s virucidní aktivitou. Na základě našich 

zkušeností se žáky nedokážeme zabezpečit, aby si po provedené desinfekci nestrčili pomůcky 

do úst.  

Žákům budou ruce ošetřeny dezinfekčním přípravkem s virucidní aktivitou při příchodu do 

školy, po toaletě, před jídlem a v případě potřeby i častěji. I zde nedokážeme zabezpečit, aby 

si po provedené desinfekci nestrčili ruce do úst, očí. 

Žákům bude přesně určen čas, kdy mohou chodit na toalety, aby se na nich nepotkávali. 

Provozní podmínky 

7 – 8           Zákonní zástupci přivádí žáky do školy, nevstupují do budovy, předají             

                   žáka pedagogovi 

8 - 11,15     Výuka – vycházející z on-line výuky 

11,15 – 12   Oběd 

12 – 13        Vyzvedávání žáků ze školy, pedagog předá (v předem určený čas  

                    rodičem) žáka rodiči 

 

Odpolední ŠD nebude v provozu z důvodu, že škola musí zajistit i on-line výuku a v 

odpoledních hodinách ve škole probíhá natáčení, příprava a tisk pracovních listů a jejich 

distribuce. 

 

Rodič bude muset odevzdat při vstupu do školy Čestné prohlášení, které není momentálně 

ještě k dispozici a bude upraveno s ohledem na naše žáky, které jsou díky svému handicapu, 

popř.nemocem, blízkým kontaktem  s ostatními žáky a pedagogy atd. vysoce rizikovou 

skupinou. Rodič, který přivede žáka1.6.2020 do školy, předá pedagogovi vypracované úkoly, 

pracovní listy z on-line výuky. Na základě těchto prací a aktivit do uzavření škol 11.3.20202 a 

následného otevření 1.6.2020 bude vyhotoveno žákovi vysvědčení (vyhláška 211/202 Sb. Vydaná 

MŠMT 27.54.2020). 

On-line výuka bude do 30.6.2020 probíhat ve stejném režimu jako doposud. 

Vypracované pracovní listy z on-line výuky, pracovní sešity, listy atd., které byly žákům 

předány třídní učitelkou dodá rodič třídnímu učiteli do 10.6.2020 do 15,00 hodin. Na základě 



těchto prací  a aktivit do uzavření škol 11.3.20202 bude vyhotoveno žákovi vysvědčení 

(vyhláška 211/202 Sb. Vydaná MŠMT 27.54.2020). 

 

Sdělte, prosím, obratem třídnímu učiteli do 27.5.2020 do 10,00 hodin, zda vaše dítě do školy 

bude docházet. Těm, kteří se přihlásí, budou zaslány do pátku další informace a Čestné 

prohlášení. Znovu upozorňuji, že pokud se přihlásí více jak 15 žáků, budeme mezi zájemci 

losovat (doporučení MŠMT). 

 

V Mladé Boleslavi dne 26.5.2020                  Mgr. Gabriela Solničková, ředitelky školy 

 

zřizovatel školy 


