
Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že od 19. června již nepokračuje distanční výuka, povedou práci školních skupin od 

22. června učitelé prvního stupně. Domnívám se, že možná někteří z Vás by rádi uvítali nástup svých 

dětí do školy alespoň na posledních sedm dní, aby se mohli potkat se svojí třídní učitelkou. 

Z tohoto důvodu bych rád zjistil Váš zájem o docházku do školy na poslední týden. Pokud by se 

v některé třídě objevilo více než 15 zájemců, byla by třída rozdělena na dvě skupiny a mezi těmito 

skupinami by přecházela paní učitelka s paní asistentkou. 

Přítomnost ve škole by byla opět na bázi dobrovolnosti, program bude zajištěn do 12:00. 

Do školy by žáci mohli vstupovat v 7:30, v nezbytných případech je možná dohoda s vedením školy o 

časnějším nástupu. 

Z organizačních důvodů je odpolední program možný pouze pro žáky, kteří chodí do školy již od 

25. května. 

Podmínkou pro nově příchozí je odevzdání čestného prohlášení a dodržování mimořádných 

hygienických opatření viz příloha.  

Vysvědčení se bude rozdávat (pokud se něco nezmění) dne 30. června, bližší informace, jak to bude 

zajištěno, se dozvíte od svých třídních učitelů. 

Zájem o docházku do školy oznamte třídním učitelům do středy 17. června 2020. Nezapomeňte 

svým dětem v případě nástupu do školy dát vyplněné čestné prohlášení (týká se těch, kteří čestné 

prohlášení ještě neodevzdali).  

Příloha 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

• 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.  

• Žáci se nebudou přezouvat. 

• První den u vstupu odevzdají žáci čestné prohlášení (bez vyplněného prohlášení nebude žák 
do školy vpuštěn), bude jim změřena teplota a budou odesláni do připravených tříd. Škola 
bude otevřena v 7:30 hodin. Žáci se vždy neprodleně odeberou na své místo. 

Ve třídě a v budově 

• Žáci o přestávkách budou sedět na svém místě ve třídě, WC budou využívat během vyučovací 
hodiny. 

• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 
metru) 

• V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).  

• Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí 
rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

• O použití roušek rozhodne vyučujícího daného bloku. 

Obědy ve školní jídelně 

• V případě zájmu si může žák objednat oběd online. 

• Žák bude respektovat mimořádná hygienická opatření a pokyny dohlížejícího personálu, 
vyzvedávat obědy ve stanoveném čase. 

  



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI 
PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 
 
Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání) 
…......................................................................................................................................................... 
datum 
narození:................................................................................................................................... 
trvale 
bytem:…..................................................................................................................................... 

 
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují 
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, 
abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 
 
Osoby s rizikovými faktory 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 
léčbou např. hypertenze.  
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  
b) při protinádorové léčbě,  
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 
ledvin (dialýza).  
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  
 
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 
 

 
 
 

 


