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VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O VÝUKU V ZŠ OD 25. 5. 2020 
(rodiče jsou povinni odevzdat nejpozději do 18. 5. 2020!) 

 

Příjmení, jméno   

Ročník  

 

Zde prosím označte své požadavky 
 

Zájem o výuku 

 

Ne 
 

Ano 
 

Školní družina 

 

Ne 
 

Ano, do …………………hodin 
 

Školní jídelna 
 

Ne 
 

Ano, závazně objednávám obědy  

 

Informace o výuce 

- ranní družina nesmí být v provozu 

- výuka bude probíhat od pondělí 25. 5. 2020 od 8:00 hod. (4 hodiny denně) 

- čas příchodu do školy, rozvrh a čas oběda bude organizován tak, aby se 

jednotlivé skupiny žáků mezi sebou nepotkávaly. Rodiče předají žáky v určený 

čas na určeném místě u budovy školy. Přesné informace vám před zahájením 

výuky sdělí třídní učitelé.  

- omlouvání přihlášených žáků bude probíhat jako při běžné výuce 

- každý žák bude mít svou lavici, ve skupině bude maximálně 15 žáků 

- žáci budou poučeni o bezpečnostních zásadách stanovených ministerstvem 

školství, škola má povinnost vyžadovat jejich dodržování 

- školní jídelna bude v provozu pro všechny zájemce  

- odpolední družina bude také v provozu. Čas stanovíme podle vašeho zájmu 

 

Beru na vědomí následující informace (nařízení ministerstva školství): 

- před vstupem do školy je nutné odevzdat vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ! 

- vstup do školy je umožněn pouze dětem, ne jejich doprovodu 

- každý žák musí mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení 

- při nedodržování hygienických pravidel musíme žáka vyřadit z výuky 

- všechny třídy, toalety i jídelna budou vybaveny dezinfekcí  

- způsob vyzvedávání dítěte bude určen po dohodě rodiče s třídní učitelkou 

- pro žáky, kteří nebudou docházet do školy, bude pokračovat výuka jako dosud 
 

 

v     …………………………………….. 

 

 

dne ……………………………………..                             ……………………………..       

                                                                                               podpis zákonného zástupce  

                                                                                                                                           
 

Pozn.: všechny informace a aktuální změny najdete na stránkách školy http://zs.kasphory.cz/ 

http://zs.kasphory.cz/

