ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10 – HOSTIVAŘ, Kozinova 1000, 102 00
tel. 271 750 630, e-mail: info@zshostivar.cz, http://www.zshostivar.cz

A. Informace k docházce do ZŠ od 25. 5. 2020
1. Školní kuchyně bude v rekonstrukci !!!
2. Pro první stupeň bude platit docházka od 25.5. do 19.6.2020
a. Docházka je nepovinná
b. Hlídání žáků je možné do 30.6.2020
3. Pro 9.třídy budou konzultační hodiny od 25.5. do přijímacích zkoušek
4. Celý druhý stupeň pokračuje distanční výuku do nahlášeného
termínu ukončení výuky 19.6.2020

B. Vyhlášení vlády pro základní školy:
1.
2.
3.
4.

docházka na 1. stupni není v žádném případě povinná
Maximálně 15 žáků ve třídě
1 žák v lavici
Příchod v rouškách,

Z toho vyplývá pro ZŠ Hostivař:
I.část První stupeň
1. Třídní učitelé prvého stupně provedou dotazníkové šetření – kolik žáků opravdu
25. 5. nastoupí do školy
a. Kolik na dopolední část „výuka“
b. Kolik na odpolední část „družina“ (1.-3.třídy, děti ze školního klubu)
c. Kolika dětí se bude týkat varianta docházky do 19.6.2020.
d. Kolika dětí se bude týkat varianta docházky do 30.6.2020.
Termín nahlášení počtů žáků do 30.4.2020
2. Třídy rozdělí třídní učitel do počtu 15-ti žáků.
3. Jednu část třídy vede třídní učitel, druhou část třídy povedou vychovatelky,
asistentky, netřídní učitelé.
4. Využijeme jazykové a odborné učebny a třídy druhého stupně.
5. Vzhledem k rekonstrukci kuchyně, uzavřeme patro pod jídelnou a kuchyní
(školní družina, školní klub a třídy na Košíku)
6. Výuka bude pouze ve třídě, vede ji jeden učitel s důrazem na matematiku a český
jazyk, ostatní předměty jen na doplnění
7. Nebude probíhat tělesná výchova.
8. Příchody do školy budou bez přezouvání a převlékání. Příchody budou rozloženy
časově a do všech vstupů do školy. Pohyb po škole a mimo školu s rouškami.

9. Přesuny žáků do jiných učeben nebudou – žáci budou celou dobu v 1 učebně.
10. Časová hodinová dotace třídy zůstane zachována (pokud vláda nerozhodne jinak)
a. První třídy 21 hodin týdně
b. Druhé třídy 22 hodin týdně
c. Třetí, čtvrté a páté třídy 25 hodin týdně (tj. 5 hodin denně).
11. Pokud zůstane většina třídy doma, pak třídní učitel bude pokračovat distanční
formou, a výuka končí k nahlášenému datu 19.6.2020. Zbytek žáků docházejících
do školy bude rozdělen v rámci tříd v ročníku, s možností docházky do
30.6.2020.
II.část Všichni žáci
1. Vysvědčení budou vydána k 19.6.2020 (fyzické převzetí bude upřesněno)
2. Známky volíme dle aktivity žáků (pozn. pro učitele - nezapomeňte aktivity
ocenit).
3. Doporučená známka na vysvědčení je stejná jako v pololetí nebo lepší.
4. Učebnice se budou měnit až v září.
5. Deváté třídy učebnice odevzdají v červnu (bude upřesněno).
6. Vyzvěte žáky k úklidu a vyklizení skřínek do 19.6.2020.
7. Organizaci konce školního roku, psaní vysvědčení apod. upřesníme podle dalšího
vývoje a v souladu s nařízeními vlády a MŠMT, stejně tak předání vysvědčení
odcházejícím žákům.
III.část

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. Přijímací zkoušky – červen 2020, měly by předcházet maturitám
(bohužel nemáme bližší informace)
2. PŘÍPRAVA:
5.třídy - se připravují od 25.5.2020
9.třídy - konzultační hodiny také od 25.5.2020 do přijímacích zkoušek
třídy na skupiny si rozdělí vyučující Milena Dudková – ČJ
Jana Daraniová - Matematika
7.třídy - se připravují distanční formou.

Sledujeme vládní rozhodnutí. Na změny budeme reagovat.
Děkuji za pochopení
Mgr. Blanka Chuchlerová
ředitelka školy
V Praze dne 16. 4. 2020

