
Shrnutí informací ze schůzky konané 15. 5. 2020 
 

1) Příchod žáků do šaten:  
1. a 3. roč. v 7.40 h – čekají u vchodu do školy. 
2. roč. v 7.45 h – čekají u zvonice na dvorku. 
4. a 5. roč. v 7.50 h – čekají u srubu. 

2) Každý žák dostane sáček a dvě ušité roušky, které si bude brát domů 
na vyprání. Rodiče své dítě poučí o nošení roušky během dne ve škole. 
3) Desinfekce rukou – ráno při vstupu do školy, během dne před jídlem       
– dle poučení od rodičů. 
4) Výuka: žáci budou ve svých kmenových třídách, učitelé se u nich 
nebudou střídat (výuka Aj, Čt, Tv, Hv…). Pouze žáci 4. a 5. ročníku budou 
mít dva vyučující. Výuka bude končit obědem ve 12 hod.  Tělesná výchova 
nebude, ale žáci budou tyto hodiny trávit na školní zahradě v pohybu, 
donesou si tepláky a tenisky. 
5) Obědy: 4. a 5. roč. v 11.20 hod 
                   1. a 3. roč. v 11.30 hod 
                   2. roč. v 11.45 hod.  
Časy se mohou během prvních dní maličko upravit, uvidíme, jak 
nastavíme střídání skupin a následné obědy v MŠ. 
Pokud dítě nepřijde do školy a nebude mu oběd odhlášen, není možnost 
si pro něj přijet. Obědy se nemohou vydávat do jídlonosičů!!!! 
6) Kroužky – badatel, deskové a logické hry, čtenář a šití budou probíhat 
na školní zahradě hned po vyučování. 
7) Školní družina – budou vytvořena dvě oddělení: 
   1. a 3. ročník – Milena Konečná 
   2. ročník – Eva Stone 
Starší žáci odcházejí domů, rodiče se však mohou zastavit ve škole na 
dohodu, pokud budou potřebovat umístit své dítě do ŠD. 
8) Focení 10. 6. 2020 od 8 hod ráno 
9) Školní výlet – výšlap do lesa s cílem na chatě Barborka, opékání, sport, 
ukulele, zpěv. 
10) Jízda zručnosti na kole – datum upřesníme 
11) 1. 6. Mezinárodní den dětí – na školní zahradě 
12) Čestné prohlášení – pokud jste nevyplnili na schůzce, je nutné si je 
vytisknout a děti přinesou 25. 5. do školy. Bez něj nemohou být vpuštěny 
do budovy!!! 
13) Všechny další dotazy rádi odpovíme, zastavte se, mailujte, pište, 
volejte. Jsme tady pro Vás a Vaše děti.  
 
14) Na další straně je Čestné prohlášení. 
             Hezké poslední dny doma a těšíme se na společnou výuku s dětmi! 
 



 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/m2).  

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. 


