
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA k osobní přítomnosti žáka I. st. základní 

školy ve škole od 25. 5. 2020 

Jméno a příjmení žáka/žákyně ………………………………………………... třída ………….  

1) Můj syn/dcera se bude osobně účastnit organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru 

formou školních skupin:  ANO / NE * 

2) Můj syn/dcera bude odcházet ze školy:  

 po skončení dop. výukové části             SÁM  / v DOPROVODU 

 ve 13 hodin SÁM  / v DOPROVODU 

 ve 14 hodin SÁM  / v DOPROVODU 

 v 15 hodin SÁM  / v DOPROVODU 

 v 16 hodin SÁM  / v DOPROVODU (zakroužkujte vybranou variantu) 

 

Čas ukončení dopolední výuky bude upřesněn podle počtu skupin. 

3) DOPROVOD: ……………………………………………………………………………………... 

4) Můj syn/dcera se bude od 25. 5. 2020 stravovat ve školní jídelně:    ANO /NE * 

Oběd je nutné přihlásit do 20. 5. v elektronickém systému: https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni 

 

5) Organizace vzdělávací aktivity žáků školních skupin 

 

a) Vzdělávací aktivity budou organizovány každý pracovní den.  

b) Po rozdělení žáků do školních skupin bude mít každá skupina stanovený čas, ve kterém si žáky před budovou školy 

vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, aby se minimalizovalo velké shromažďování osob před školou a ve škole. 

Čas pro sraz skupin bude v 7:40, 7:50 a 8:00 hodin.  

c) Provoz skupin bude končit v 16 hodin. Bude-li zájem o přítomnost žáků v odpolední části přesahovat organizační nebo 

personální možnosti školy, bude provoz školních skupin 5., 4. popřípadě i 3. tříd ukončen například ve 13 hodin.  

d) Žáci budou povinni dodržovat ve škole stanovená hygienická opatření. Každý žák bude mít s sebou na den 

minimálně 2 roušky (případně je můžete podepsat) a sáček na uložení roušky. Podle pokynů všech zaměstnanců 

školy si budou dezinfikovat ruce a nosit ochranu dýchacích cest dle pokynů pedagogů.  

e) 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. 

f) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit. 

g) Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. Zákonní zástupci, kteří si budou 

vyzvedávat své děti, budou čekat před školou v dobu, kterou zaškrtli v přihlášce. Dítě jim osobně bude předáno.  

h) Zákonný zástupce je povinen v případě nepřítomnosti své dítě omluvit.  

Přesné časy příchodu do školy a odchodu ze školy Vám zašle pedagog, který bude mít Vaše dítě přidělené 

ve skupině. 

 

V ……………………. dne ………………..                ………………………………. 

podpis zákonného zástupce 

*nehodící se škrtněte 

https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

