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Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

v souvislosti s otevřením škol pro žáky 1. stupně vás chceme seznámit se základními 

informacemi důležitými pro provoz školy.  

 

Výuka pro žáky 1. stupně ZŠ bude obnovena 25. 5. 2020 
 
Ranní školní družina nebude poskytována. 
 
Dopolední část (vzdělávací): 8–12 hod. Docházka se týká žáků 1.-5. tříd pro žáky s vadami řeči 
a 1.-6. tříd pro žáky se sluchovým postižením. Výuka v základní škole speciální bude probíhat 
nadále dálkovým způsobem, osobní přítomnost žáků není umožněna.  
Odpolední část (zájmová): 12–16 hod.  
 
Žádáme Vás o vyjádření zájmu o docházku Vašeho dítěte do školy nejpozději do 18. 5. 2020. 
Zároveň je nutné nahlásit i účast žáka v odpolední části, která je náhradou za školní družinu 
– prosíme o nahlášení přibližné doby odchodu dítěte z odpolední části. Sdělení posílejte na e-
mail skola@sluchpostcb.cz nebo tel. 778 491 814 – Mgr. Eva Tesařová, zástupkyně ředitelky. 
 
Obědy budou žákům poskytovány, jejich přihlášení provede zákonný zástupce nejpozději do 
18. 5. 2020 na adrese Petra.Cermakova@sluchpostcb.cz, tel. 387 022 921, 773 747 856. 
 
Žáci budou rozděleni do skupin. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného 
umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje 
ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Tyto skupiny 
budou upřesněny na základě počtu přihlášených žáků a oznámeny s dostatečným předstihem.  
Vstup do budovy školy bude umožněn od 7:45 hod. pouze žákům, a to podle předem daného 

časového rozvrhu. Před budou školy se žáci budou zdržovat pouze nezbytně nutnou dobu 

a budou zachovávat 2metrové odstupy. 

Každý žák bude mít 2 roušky na den a 1 sáček na odložení použité roušky. 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je možné 
podepsat před vstupem do školy – ke stažení na úvodní straně webových stránek školy 
(https://www.sluchpostcb.cz) 
 
Přítomnost žáků posledních ročníků ZŠ konajících jednotnou přijímací zkoušku: 
Žáci si domluví individuální konzultace s třídní učitelkou. Žákům ostatních ročníků není osobní 

přítomnost ve škole ani na internátě umožněna. 

 

Dne 7. 5. 2020      Mgr. Ivana Macíková, ředitelka školy 
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