
Tato přihláška je určena pouze pro žáky 1. – 5. ročníku 
Žák/žákyně bude poučen/a o všech pravidlech spojených s opatřeními COVID-19.  

Tato opatření musí povinně dodržovat. Pokud by je žák/žákyně nedodržoval/a ani po napomenutí,                                

je v kompetenci ředitele školy ho/ji z aktivit vyloučit. 

 

Jméno a příjmení žáka/žákyně ___________________________________________________________ 
 

Žádáme, aby syn/dcera byl/a zařazen/a od 25. 5. 2020 do skupiny žáků: 

(zakroužkujte pouze jednu možnost) 

A) Pouze dopolední vzdělávací aktivity + oběd 

B) Pouze dopolední vzdělávací aktivity bez oběda 

C) Dopolední vzdělávací aktivity + oběd + odpolední aktivity 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce___________________________________________________ 

 

Žák/žákyně musí být vybaven nejméně dvěma rouškami nebo jinou ochranou nosu a úst a pytlíkem 

k odkládání roušky. 
Škola může žákům měřit během dne tělesnou teplotu bezdotykovým teploměrem.  

Vyučující může během frontálního vyučování povolit roušku žákům sundat. Žák/žákyně sám/sama vloží 

roušku do pytlíku, roušku nebude odkládat jen na stůl. 

Škola disponuje dostatečným množstvím dezinfekce, tekutého mýdla a papírových ručníků, které budou 

žákům k dispozici. Žáci budou v neměnné skupině. Vyučování bude probíhat v blocích. Vzdělávání bude 

zaměřeno na český jazyk, matematiku, anglický jazyk, prvouku nebo vlastivědu a přírodovědu. Odpolední 

část bude zaměřena na zájmové vzdělávání. 

Dopolední aktivity začínají v 7.50 a končí v 11.30 + oběd. Po obědě začíná odpolední část do 16:00. 

Žádáme vás o spolupráci:  
Poučte vašeho syna/vaši dceru, že před vstupem do školy se nesmí shlukovat s dalšími do velkých skupiny. 

Po přezutí vejde do třídy v roušce, kterou si sundá jedině až na pokyn vyučujícího. Ve škole se může pohybovat 

pouze na vyhrazených místech a pouze s rouškou. 

Nesmí se stýkat s jinými skupinami žáků. Ve skupině je nutné dodržovat rozestup 2 m. Musí dbát na 

dodržování veškerých opatření COVID-19, která mu budou oznámena a respektovat pokyny pedagogických 

pracovníků. Děkujeme vám. 

Tuto přihlášku odevzdejte do 18. 5. 2020 – emailem, poštou nebo vhozením do krabice u hlavního vchodu 

školy. Bez této přihlášky nebude váš syn/dcera do skupiny zařazen/a. 

Nedílnou součástí je Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

 

 


