
Podmínky účasti Vašeho dítěte při docházce do školy: 

1.  Účast na vzdělávání je zcela dobrovolná. 
2.  Příchod ke škole, vstup do ní a výuka budou organizovány dle jasně stanovených 
podmínek a dle závazného časového harmonogramu, který bude zpracován dle vašeho 
projeveného zájmu o účast vašeho dítěte na vyučování.  
3.  Doprovázejícím osobám je vstup do školy zakázán. 
4.  Každý žák při prvním vstupu do školy (první den vyučování) bude mít sebou vyplněné a  
zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení a seznámení – viz příloha. Bez tohoto  
dokumentu mu nebude umožněna osobní účast ve škole. Z bezpečnostních důvodů může být 
žákům během pobytu ve škole měřena teplota. 
5.  Každý žák bude mít nejméně 2 roušky na den a sáček na jejich uložení  
Výjimku tvoří osoby definované v mimořádném opatření MZDR ze dne 25. května 2020,  
bod 2 písmeno e) (dále jen „výjimka“) 
2.e) Osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alternací duševního stavu,  

jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu pohybu a  

pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest. 

Schopnost dodržet výše uvedené pokyny posoudí vyučující ve skupině.  

6.  Každý žák bude zařazen do skupiny, třídy, jejíž složení po celou dobu takto realizované 
výuky bude neměnné, nebudou se měnit ani pedagogové k této skupině určení.  
7.  Kapacita školy umožňuje přítomnost všech žáků na vyučování. 
8.  Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. 
9.  Dopolední část bude (dle následného časového harmonogramu) začínat cca od 8,00,  
odpolední část bude trvat do 15,00. Odpolední činnost ale bude zajištěna jen ve vzdělávané  
skupině, kde se k ní závazně přihlásí nejméně dva žáci. 
10.  Ranní družina není poskytována. 
11.  Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.  
12.  Stravování bude zajištěno výhradně donesením vlastní stravy, pokud žák zůstává ve 
škole i odpoledne, namísto oběda bude mít další svačinu ve formě studeného balíčku.  
Žák bez vlastní stravy nebude do školy moci přijít. Škola nezajišťuje ohřívání donesených 
potravin. 
13.  Rizikové faktory - doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a pokud 
žák patří do rizikové skupiny, rozhodli tak 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. 
14.  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům  
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní  
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 
15.  Termín pro vyjádření vašeho zájmu o účast na školních aktivitách (přihláška) či přípravě, 
je určen do úterý 2. 6. 2020 do 16,00 hod. doručením do schránky školy.   
Po tomto termínu již nebude možné dítě do školy přihlásit, kromě výjimečných případů,  
individuálně projednaných s vedením školy. 
Čestné prohlášení a podepsané seznámení s podmínkami účasti odevzdá rodič škole při 
nástupu žáka do školy 8. 6. 2020. 
 



16.  Pokud se žák přihlásí k docházce, platí pro něj běžná pravidla dle školního řádu, včetně  
omlouvání nepřítomnost žáka.  
17.  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. 
18.  „Hygienická opatření ve škole“: viz další příloha 
 
 
 
S výše uvedeným souhlasím                                                                 …………………………………………… 
                                                                                                                   Podpis zákonného zástupce 
 
 
V ………………………….., dne ………………………………. 


