
 

 

Přihláška žáka 1. stupně k přítomnosti ve škole od 25. května 2020 

 
Seznámil(a) jsem se, rozumím jim a beru na vědomí pokyny vydané Ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy “Ochrana zdraví a provoz škol v období  do konce školního roku 2019/2020”.  
 
Přihlašuji svou dceru/syna ……………………………..…………………………..………………………  
 
 

nar. dne ………………………………   kmenová třída ……………………………… 
ke vzdělávacím aktivitám dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. 
 
Vzdělávání bude probíhat ve skupinách po 15. O zařazení žákyně/žáka do skupiny rozhoduje ře-
ditelka školy. Složení skupiny bude neměnné po celou dobu. Časový rozsah a organizaci stanoví 
ředitelka školy poté, co bude znám počet přihlášených žáků.  
Termín odevzdání přihlášky je 18. 5. 2020. 
 

Školní stravování bude probíhat jen v tom případě, že ho bude možné zajistit v souladu s minis-
terským pokynem. O organizaci školního stravování rozhodne ředitelka školy až poté, co bude 
znám počet zájemců o školní stravování. Mám zájem o školní stravování  ANO – NE 
 

Dítě bude ze školy odcházet ve  12:00 14:00 16:00 (zatrhněte možnost) 
 
Děti nebude možné z organizačních důvodů vyzvedávat v průběhu pobytu ve škole.  

Každé dítě bude mít 

Roušku na puse, dvě čisté vyžehlené roušky v tašce v igelitových sáčcích. 
Na odpolední program si roušku vymění, špinavou dá do igelitového sáčku a do tašky. 
Vlhčené ubrousky na ruce a jednorázové kapesníky. 
Svačinu a pití na celý den, nedávejte dětem peníze, aby si ji cestou koupilo (děti si kupují nevhod-
né poživatiny, nebezpečí nákazy v obchodě, …). 
Nedávejte dětem coca-colu, energetické nápoje ani brambůrky a podobné potraviny. 
Dítě bude, kromě učiva podle rozvrhu, mít knihu nebo nějakou individuální zábavu (nintendo). 
Nelze mít společenské hry. 
Nelze dětem půjčovat výukové materiály, pastelky, vodovky, …. 
Mobil povolen s vědomím vyučujícího (hraní her, kalkulačka, ...), stále se dodržuje školní řád – 
zákaz připojování a nahrávání apod. 
Každé dítě bude přiměřeně teple oblečeno, bude se často větrat a pobývat venku. 
 

K přihlášce přikládám potvrzené čestné prohlášení. 
 

Rychlé kontakty (zákonný zástupce, prarodič apod.) 
 
Jméno ……………………………………………………..  telefon ………………………………. 
Jméno …………………………………………………….. telefon ………………………………. 
 
V ……………………. dne …………………….. …………………………………………………… 
        zákonný zástupce žáka    


