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I N F O R M A C E  P R O  R O D I Č E  Ž Á K Ů  1 . - 5 . R O Č N Í K U  

Vážení zákonní zástupci, 

 

dle informací MŠMT je umožněna od 25.5.2020 osobní přítomnost žáků 1.-5. ročníku ve škole. 

Rozhodnutí, zda své dítě od tohoto data do školy pošlete, je dobrovolné a čistě na vašem posouzení, 

je však nutné se rozhodnout a dát toto na vědomí škole do 18.5.2020, protože po tomto datu již není 

možné žáka do skupiny zařadit. Pro vaše rozhodnutí nejdůležitější informace: 

 

• Vytvořeny budou skupiny o velikosti max 15 žáků, jejichž složení je do konce školního 

roku neměnné. Každá skupina bude mít jednu paní učitelku, které se nemohou střídat. Žáka 

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

• Každý žák bude sedět sám v lavici, které budou uzpůsobeny tak, aby byl využit celý prostor 

třídy a rozestupy se co nejvíc zvětšily. Bude se často a dlouze větrat. Přestávky budou žáci 

trávit venku. Časovým rozvrhem bude zamezeno potkávání žáků různých skupin. 

• Ranní družina nebude otevřena. 

• Vyučování začne v 7.45 hod a bude ukončeno max v 16 hod, bude rozděleno na dopolední 

(výukovou) a odpolední (odpočinkovou) část. 

• Stravování bude zajištěno ve školní jídelně. 

• Školáček již nebude do konce školního roku v provozu. 

• Škola je povinna vést od pondělí 25.5. docházku, ovšem absence nebude započítána na 

vysvědčení. 

• Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit roušky před příchodem do školy 

a v areálu školy kromě třídy, kde budou s vyučujícím každý ve své lavici ve vzdálenosti 

minimálně 2m. Žáci si budou nosit do školy min. 2 roušky a igelitový pytlík na jejich 

uschování. 



• 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. 

 

RIZIKOVÁ SKUPINA 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený dále, 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 je možné 

podepsat před vstupem do školy: 

• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví a  

• 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. 

 

V Kravařích 4.5.2020 

 

Mgr. Zdeněk Šmída 

Ředitel ZŠ 



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. 

V  ....................................... 

Dne  ................................... 

……………………………………………………………………………… 

 Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání 
nebo 

Podpis zákonného zástupce nezletilého 

  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.  


