Žádost
o zařazení žáka do vzdělávacích aktivit formou skupin žáků 1. stupně ve škole
ve smyslu opatření „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ a vyhlášky MŠMT
č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a vyhlášky č. 16/2005 Sb.,
o organizaci školního roku a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Žádám, aby můj syn/dcera…………………….……………………….třída:………………
mohl/a/ navštěvovat vzdělávací aktivity formou skupin 1. stupně ZŠ od 25. 5. 2020 ve škole.
Syn/dcera bude-nebude do školy docházet sám/sama.
Syn/dcera bude-nebude ze školy odcházet sám/sama v těchto časech (doplňte čas
z přílohy Organizace vzdělávacích aktivit pro 1. stupeň od 25.5.2020)
pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

Prohlašujeme, že syna/dceru
- poučíme o dodržování hygienických pravidel v rámci mimořádných opatření
- vybavíme minimálně párem roušek nebo ochranným štítem podle platných pokynů a dále
sáčkem na jejich uložení
- seznámíme svého syna/svou dceru s pravidly uvedenými v dodatku ke školnímu řádu
- budeme dodržovat časy pro osobní předání dětí (příchod do školy i odchod ze školy)
Jsme si vědomi, že:
- do 18.5.2020 musíme řádně vyplněnou a podepsanou Žádost škole doručit (zaslat e-mailem
třídní učitelce, vhodit do schránky školy), po tomto datu nelze žáka do vzdělávacích aktivit
dodatečně zařadit
- nedílnou součástí Žádosti je příloha vydaná MŠMT „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění“, které musíme řádně vyplněné a podepsané předat škole v
den nástupu dítěte do skupiny (ráno 25.5.2020)
- bez řádně vyplněného a podepsaného Čestného prohlášení není možné žáka do školy vpustit
a ani ho dodatečně do skupiny zařadit
- v případě pozdního příchodu nelze žáka do školy (bez předchozí domluvy) v daný den vpustit
- po zařazení žáka do skupiny ve škole je docházka do školy povinná a platí stejná pravidla
omlouvání nepřítomnosti, jaká jsou ve školním řádu, tedy nejpozději do tří kalendářních dnů
- školní stravování není zajištěno (docházet do školní jídelny na 1.ZŠ není v současné době
možné, je nutné přizpůsobit velikost svačiny době, kterou bude syn/dcera ve škole).

V ……………………………..dne …………………..

……………………………………………
jméno a příjmení zákonného zástupce

……………………………………
podpis zákonného zástupce

……………………………………………….
telefonní spojení

