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Přihláška /počet stran 4/ - účast žáka/žákyně 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 doručením 
podepsané přihlášky prostřednictvím třídního učitele elektronicky (e-mailem), datovou schránkou 

na adresu školy nebo vložením do schránky u hlavního vchodu školy (prostor u zvonků do školní 
družiny) v čase 9:30 – 12:00 od 12. 5. do 15. 5.), po 18. 5. nebude brán na přihlášky zřetel. 

Přihlašuji svého syna/svou dceru …………………………………………………………………………………………. 

ze třídy …………………, 

datum narození: ……………, trvale bytem: ………………………………………………………………………………. 

k pobytu ve škole od 25. 5. 2020  

*Dopolední pobyt  

*Dopolední + odpolední pobyt  

*Označte křížkem vybranou variantu 

a čestně prohlašuji,  

že jsem se seznámil/a s informacemi, které jsou součástí této přihlášky, a jsou zpracovány 

v návaznosti na dokument MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce 

školního roku 2019/2020“ ze dne 30. 4. 2020.  

/Podpis zákonného zástupce na poslední straně přihlášky/ 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Informace v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 

Provozní doba školy 8:00 - 16:00 

08:00 – 12:00 dopolední pobyt /vstup do budovy školy od 07:30 do 8:00 - žákovi, který se do školy 

nedostaví včas (do 8:00), nebude umožněn pozdější vstup do školy 

12:00 – 16:00 odpolední pobyt 

Prioritou zůstává distanční vzdělávání, klasická výuka nebude, škola negarantuje třídního učitele, 

spolužáky ani ročník. 

Skupiny budou tvořeny z žáků, kteří budou přihlášeni k pobytu dopoledne i odpoledne; dále z žáků, 

kteří budou přihlášeni jen k dopolednímu pobytu. 

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, 

rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle 

věkového kritéria (přednost mají mladší žáci) – týká se dopoledního i odpoledního pobytu. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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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 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  

• Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo 

pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.   

• Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové 

skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která podepíše před 
vstupem žáka do školy:    

1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví,  

2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna. 

Při jakýchkoliv příznacích virového infekčního onemocnění je zákonný zástupce povinen žáka do školy 

neposílat!  

Pokud se v průběhu pobytu ve škole u žáka projeví známky jakéhokoliv onemocnění, je povinností 

zákonného zástupce bez odkladu si dítě ze školy vyzvednout. 

Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě 

nehradí (nejedná se o školní družinu).  

Ranní družina není poskytována.  

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy 

mezi lavicemi 2m (min. 1,5m). Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění 

přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka 

nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.  

Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém 

rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem 

dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. 
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Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o 

hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je 

zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího 

obsahu ŠVP školní družiny.   

Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci.  

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin (dopoledne i odpoledne). V případě nepřítomnosti 

žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, 

zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení 

žáka.  

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.   

Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity. 

Cesta do školy a ze školy  
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, zejména:  

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) 

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy 

nutné např.  u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

• Po skončení pobytu ve škole se žáci v prostorách kolem školy neshlukují ani zde nesetrvávají. 

Příchod ke škole a pohyb před školou  
Pohyb žáků před vstupem do školy se řídí podle těchto principů:   

• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.  

• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

(není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

• Není možná úschova koloběžek, kol apod. v kolárně ani v jiných prostorách školy. 

• Žáci budou přicházet do budovy od 07:30 do 08:00, aby byl zajištěn plynulý vstup, nebudou 
se před budovou shromažďovat! Přezují se před vstupem do šaten (ve vstupní hale) a obuv si 
uloží do vlastního igelitového obalu!  Oblečení ani obuv si nebudou ukládat do šatních skříněk, 
ale vše si vezmou s sebou do učebny.   

Vstup do budovy školy  

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

• Vstup do budovy bude kontrolován, bude provedeno měření teploty a dezinfekce rukou. 

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí v prostorách školy roušky. 

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

• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.   

• 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.  

V budově školy  

• Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude 

organizováno tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 

zaměstnanců školy.  

• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).  
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• Přestávky se budou trávit venku, pokud to bude organizačně možné. 

• Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a 

jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. U toalet budou k dispozici i 

stojany s dezinfekcí.  

Ve třídě  

• Po příchodu do třídy, si každý umyje ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) 

nebo použije dezinfekci na ruce, která bude k dispozici u pedagoga.  

• Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám 

ve složení skupiny žáků (dopolední pobyt i odpolední pobyt).  

• Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v 

lavici ve třídě.  

• V průběhu pobytu ve třídě budou žáci i pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pouze výjimečně se 

souhlasem pedagoga ji můžou sundat, ale musí být zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 

metru).  

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do vlastního sáčku, manipulace s ní musí být bezpečná 

dle pokynů pedagoga.  

• Žáci si každou hodinu vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  

• Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.  

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

• Dopolední výuka se neřídí podle zvonění.  

• Odpolední pobyt budou žáci trávit v případě příznivého počasí co nejvíce venku, při nepříznivém 

počasí zůstanou ve stejné učebně, ve které budou dopoledne (v prostorách ŠD nelze dodržet 

požadovaná epidemiologická opatření). Organizace odchodů z odpoledního pobytu bude 

upřesněna. 

• Žáci respektují a dodržují hygienická nařízení a pokyny pedagoga. Bez dovolení nesmí opustit 

vymezený prostor.   

Školní stravování (obědy)  
- bude zajištěno, teplé obědy nejsou garantovány, záleží na počtu přihlášených žáků, při vysokém 

počtu by nebylo možné zajistit epidemiologická opatření. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

V Praze dne _________________ 

 

Podpis zákonného zástupce žáka/yně   _________________________________________ 


