
Informace pro zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit 

Vážení rodiče,                                                                                                                                                

děkujeme Vám za vyjádření k nástupu Vašich dětí do školy k  25. 5. 2020. Díky těmto informacím 

jsme mohli nachystat organizaci návratu žáků do lavic podle doporučení pokynu MŠMT. 

Rodiče žáků, kteří nastoupí k 25. 5. do školy, prosíme o vyplnění závazné písemné přihlášky, která 

je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. Odevzdat prosíme do pondělí 18. 5. 2020 e-mailem či do 

schránky školy.  

Pro nastupující žáky platí následující: 

 Děti budou rozděleny do 4 skupin, které budou do konce školního roku neměnné. 

 1. skupina – první ročník ve své třídě, příchod do školy 8,00 

 2. skupina – druhý ročník v provizorní učebně v tělocvičně, příchod do školy 7,55 

 3. skupina – třetí ročník ve spojené 2. a 3. třídě, příchod do školy 7,45 

 4. skupina -  čtvrtý a pátý ročník ve 4. a 5. třídě, příchod do školy 7,50 

 Ranní dohled nebude ve škole zajištěn. 

 Prosíme, aby děti docházely do školy na stanovený čas. Chceme předejít většímu 

shromažďování před školou a v šatně. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, 

bez doprovodu. 

 Žáci budou používat při příchodu do školy a při pohybu ve škole roušky. Každý žák by měl mít 

minimálně 2 roušky a sáček na jejich odkládání. Ve třídě bude nošení roušek určovat 

pedagogický pracovník.  

 Dopolední blok bude zaměřen na práci na zadaných týdenních úkolech, které budou 

pedagogové každý pátek i nadále vkládat na webové stránky a do aplikace Škola v pyžamu. 

Žáci pracující z domova nebudou výukově znevýhodněni oproti žákům ve škole. Přestávky 

budou posunuté tak, abychom se vystřídali po dvou skupinách na zahradě. 

Dopolední činnosti budou končit v 11,40 hod., potom proběhne střídání skupin na obědě. 

 V odpolední části bude probíhat volnočasová činnost. Skupiny budou trávit co nejvíce času 

venku - na školní zahradě, na velkém hřišti a v lese. Odpolední činnost bude zajišťována 

pouze pro skupiny 1-3. 

 Provoz školy bude z personálních důvodů zajištěn do 15,30 hodin. Pokud budete chtít 

vyzvednout své dítě dříve, bude to možné opět do 13,30 a potom až od 15,00 do 15,30. 

Při vyzvedávání dítěte v případě nepříznivého počasí, zazvoňte na ŠD a vyčkejte na zahradě 

školy. 

 Školní stravování bude zajištěné dovozem stravy ze ŠJ Řezníčkova ve školní výdejně. Bude 

probíhat postupně po skupinách od 11,40 do 12,30 hod. Informace k přihlášení obdržíte 

z jídelny. 

 Po 25. 5. 2020 není možné dítě do skupiny přihlásit.  

 V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce 

o důvodech absence a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. 

 Během otevření školy bude prováděn zvýšený úklid a dezinfekce prostor, žáci budou mít 

k dispozici dezinfekční gely a papírové ručníky. 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID -19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta čichu a chuti, jiný příznak infekce dýchacích cest), 

nesmí do školy vstoupit. 

 Zákonní zástupci žáků budou povinni 25. 5. 2020 předat při nástupu žáka Čestné prohlášení 

(viz. příloha č. 2), kterým potvrzují, že se u jejich dítěte v posledních dvou týdnech neprojevily 

příznaky virového onemocnění  a že byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory. 

                                               Děkujeme za spolupráci. S pozdravem Kateřina Konečná, ředitelka školy. 



  
 

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace 
 

Přihláška k účasti na vzdělávacích aktivitách od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 
 
 

Jméno a příjmení žáka:          
 
Ročník:     
 
 
Mám zájem o docházku: 
 

o Dopolední část do 12,00  
    

o Celodenní část do 15,30 
 
 
Mám zájem o školní stravování: 
 

o Ano 
 

o Ne 
 

Moje dítě bude odcházet ze školy: 
 

o Samo 
 

o S doprovodem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ   
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ  

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání) 

 

............................................................................................................................. .............

........... 

 

Datum narození: ...................................     Třída: 

..................................................... 

  

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/a seznámen/a s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych 
zvážil/a  tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách dítěte/žáka. 

3. Prohlašuji, že si nejsem vědom/a skutečnosti, že by u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka 
vzdělávání došlo v posledních 14 dnech ke kontaktu s osobou léčící se na  COVID-19 nebo osobou 
nacházející se v karanténě. 

4. Beru na vědomí, že výše uvedené/ý dítě/žák/student/účastník vzdělávání může být osobně přítomno/ý ve 
škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží 
odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. 

 

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

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

                .................................................................................... 

                   
           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/m
2
).  

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. 


