Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace
Informace k organizaci konce školního roku 2019/2020
Vážení rodiče, vážení žáci,
dovolím si ve stručnosti shrnout informace k organizaci konce školního roku 2019/2020. Aby
byly informace přehledné, uvedu je nejprve v časové posloupnosti a poté ještě zmíním
několik informací obecných.
 23. 6. 2020 – schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v 17.00 h. v budově 1. stupně, ul.
U Floriánka
o přítomny budou obě budoucí paní třídní učitelky a ředitel školy
o akce je omezena účastí pouze jednoho rodiče (zákonného zástupce) na žáka, ve
vnitřních prostorách školy jsou povinné roušky, účast bez dětí
o akce se nesmí zúčastnit osoby, kterým byla nařízena karanténa, nebo které vykazují
příznaky nákazy Covid-19
 24. 6. 2020 – schůzka pro rodiče dětí, nastupujících do přípravné třídy v 16.00 h. v budově
2. stupně, ul. Masarykova
o přítomna bude paní třídní učitelka a ředitel školy
o akce je omezena účastí pouze jednoho rodiče (zákonného zástupce) na žáka, ve
vnitřních prostorách školy jsou povinné roušky, účast bez dětí
o akce se nesmí zúčastnit osoby, kterým byla nařízena karanténa, nebo které vykazují
příznaky nákazy Covid-19
 25. 6. 2020 – pasování předškoláků v MŠ v 16.00 h., budova ul. Školní
o ve vnitřních prostorách školky jsou povinné roušky, akce se nesmí zúčastnit osoby,
kterým byla nařízena karanténa, nebo které vykazují příznaky nákazy Covid-19
 25. 6. 2020 – rozloučení s žáky 9. ročníku v 17.00 h. (9. B) a 17.40 h. (9. A) v hudebním
sále Vzdělávacího centra, ul. U Floriánka
o ve vnitřních prostorách Vzdělávacího centra jsou povinné roušky, akce se nesmí
zúčastnit osoby, kterým byla nařízena karanténa, nebo které vykazují příznaky nákazy
Covid-19
 26. 6. 2020 ‒ ukončení konzultací žáků 2. stupně a distanční výuky
 29. 6. 2020 ‒ ukončení prezenční výuky školních skupin 1. stupně
 30. 6. 2020 ‒ slavnostní předání vysvědčení všem žákům školy
o vysvědčení bude předáváno žákům v jejich kmenových třídách a převzít si jej mohou,
na základě úpravy mimořádného opatření MZ ČR, všichni žáci dané třídy najednou
o výjimkou budou žáci 3. A, kteří si převezmou vysvědčení na budově 2. st. Masarykova
o po převzetí vysvědčení je vyučování ukončeno, na 1. stupni se tento den nebudou
realizovat ani odpolední školní skupiny
o pokud se žák neúčastnil práce školních skupin na 1. stupni nebo konzultací na 2. stupni,
musí k převzetí vysvědčení dodat vyplněné a podepsané čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
o tento den jsou ve vnitřních společných prostorách ještě povinné roušky
o žáci se k převzetí vysvědčení dostaví před budovu školy dle následujícího
harmonogramu:
Budova 1. stupně U Floriánka
Budova 2. stupně Masarykova
07.50 h. ‒ 4. A
07.40 ‒ 9. A, 9. B
07.45 h. ‒ 2. A
07.45 ‒ 8. A, 8. B
07.35 h. ‒ 1. A, 1. B
07.50 ‒ 7. A, 3. A
07.55 ‒ 6. A, 6. B, přípravná třída
08.00 ‒ 5. A, 5. B

o žáky si v uvedený čas vyzvedne před budovou jejich paní učitelka nebo pan učitel
a odvede je do třídy
o vyučování bude ukončeno nejdéle po 1. vyučovací hodině
Prázdniny tak žákům naší školy začínají 1. 7. 2020 a ve škole se znovu sejdeme 1. 9. 2020
na zahájení školního roku 2020/2021.
A nyní ještě několik obecných informací, které se k ukončení školního roku váží.
Schůzka pro rodiče nově příchozích žáků šestých tříd
Vzhledem k okolnostem konce tohoto školního roku se schůzka pro rodiče nově příchozích
žáků šestých tříd uskuteční až v přípravném týdnu před koncem prázdnin. Termín byl
stanoven na 27. 8. 2020 v 17.00 h. v budově 2. stupně školy na ul. Masarykova. Potřebné
informace k pomůckám a pracovním sešitům už byly rodičům předány prostřednictvím
elektronické pošty. Rodičům, kteří se nebudou moci schůzky v tomto termínu zúčastnit budou
základní informace předány rovněž elektronickou cestou do 28. 8. 2020.
Předání a převzetí učebnic
U žáků všech ročníků, kteří pokračují v docházce na naši školu i v příštím školním roce
proběhne předání učebnic z předchozího ročníku a převzetí nových učebnic na začátku
příštího školního roku, v rámci prvního týdne. U žáků, kteří již na naši školu v příštím
školním roce docházet nebudou, tedy žáci pátého ročníku, odcházející na víceletá gymnázia,
a žáci devátého ročníku, předají svoje učebnice ještě před koncem tohoto školního roku dle
individuální domluvy. Žádáme žáky, aby učebnice na prázdniny řádně uložili a zamezili tak
jejich poškození či zničení a v případě potřeby nachystali učebnice k předání (slepili
rozlepené stránky, vygumovali atp.). Předání a převzetí učebnic na konci tohoto školního roku
by bylo vzhledem k nastalé situaci organizačně komplikované a výběr by s největší
pravděpodobností nebyl ani úplný, proto jsme se rozhodli řešit to touto cestou. Náhrada za
zničení či ztracení učebnice bude na začátku příštího školního roku požadována ve stejné
míře, jako by byla požadována na konci tohoto školního roku. Děkujeme za pochopení!
Vyklizení šatních skříněk a osobních věcí ze tříd
Připomínám všem žákům, že do 30. 6. 2020 je nutné vyklidit svoji šatní skříňku ve škole
a případně si vyzvednout svoje osobní věci ve třídě. Pokud si žák nepůjde osobně ani pro
vysvědčení, je nutné se na vyklizení skříňky a převzetí osobních věcí ze třídy domluvit s paní
třídní učitelkou, či panem třídním učitelem. U skříněk, které nebudou po 30. 6. 2020
vyklizené, bude odstraněn zámek a obsah, který nepodléhá zkáze, bude uložen do igelitového
pytle. Obsah, který by zkáze podlehl, bude zlikvidován. Obdobně bude naloženo
s nevyzvednutými osobními věcmi ve třídách. Uložené věci bude možné ve škole vyzvednout
do pátku 4. 9. 2020. Věci, které nebudou do tohoto data vyzvednuty (nebo nebude alespoň
domluveno jejich pozdější vyzvednutí), budou rovněž zlikvidovány. Nezapomeňte proto
prosím na svoji skříňku a osobní věci ve třídě!!!
Pokud by vám zde jakákoliv informace ke konci školního roku 2019/2020 chyběla, neváhejte
se na mě obrátit s dotazem.
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy

