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I N F O R M A C E  

R O D I Č Ů M  I  Ž Á K Ů M  6 . , 7 .  a  8 . R O Č N Í K U  

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, 

 

dle informací MŠMT je umožněna od 8.6.2020 osobní přítomnost žáků 2.stupně ve škole za účelem: 

• individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím 

navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného 

učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020,  

• socializační aktivity 

• vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní 

přítomnosti žáků zůstaly ve škole 

• odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb 

• předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Rozhodnutí, zda své dítě od tohoto data do školy pošlete, je dobrovolné, organizováno bude takto: 

 

• žáci budou do školy chodit POUZE V PONDĚLÍ A ÚTERÝ a to na 1. – 5. hodinu. 

• Nepůjde o klasickou výuku, ale zejména o kontrolu domácí přípravy a případné vysvětlení 

a doplnění nedostatků, procvičení probraného učiva. Proto je velice důležité, aby si žáci 

přinesli školní i pracovní sešity. 

  



 

  1.HODINA 2.HODINA 3.HODINA 4.HODINA 5.HODINA 

P
O

N
D

ĚL
Í 

6. Čj Tesárková M Kroupová Aj Křížová Z Savva Fy Pešková 

7. M Kroupová Čj Tesárková D Tesárková Aj Křížová Z Savva 

8. Aj Křížová Ch Pešková M Kroupová Čj Tesárková D Tesárková 
Ú

TE
R

Ý 

6. ? Př Pešková M Kroupová D  Kureš ? 

7. Nj Kureš M Kroupová Fy Šmída Př Pešková ? 

8. M Kroupová Nj Kureš Př Pešková Fy Šmída Z Kroupová 

 

• Před prvním vstupem do školy musí žáci odevzdat podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (je 

přílohou tohoto dokumentu). 

• Žáci přichází do školy s rouškou, kterou však ve své max 15ti-členné skupině ve třídě nosit 

nemusí. V každé třídě bude připravená dezinfekce, pohyb žáků po škole bude kontrolovaný 

a řízený tak, aby se nepotkávali. Po škole je zakázaný volný pohyb žáků a to ani na WC 

(opuštění třídy vždy povoluje některý pedagogický pracovník). 

• Sraz žáků v 7:40h: 6.ročník poblíž bezbariérové rampy, 7.ročník u bočního vchodu školy ze 

strany, kde má 7.ročník třídu a 8.ročník před hlavním vchodem. Žáky si vyzvedne vyučující. 

• Stravování bude zajištěno, ale je nutné si obědy objednat s předstihem. 

• Školáček již nebude do konce školního roku v provozu. 

• Škola je povinna vést docházku, tedy třídní učitel eviduje chybějící žáky a bude vyžadovat 

klasické omluvení nepřítomnosti. Absence se však nezapočítává do celkové uvedené na 

vysvědčení. 

• 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. 

• Po zbytek týdne, tedy ve středu, čtvrtek i pátek bude i nadále probíhat distanční online 

výuka prostřednictvím TEAMSů. 

• V pondělí 22.6. budou vybírány učebnice, bude se nakládat sběr, budou prováděny 

organizační záležitosti spojené s koncem školního roku. 

• Úterý – čtvrtek jsou vyhrazeny na jednodenní mimoškolní aktivity. 

• V pátek bude během první vyučovací hodiny rozdáno vysvědčení. 

  



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, zda 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 4.6.2020 

 

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.  


