
Vážení rodiče, 

od 25.5. 2020 mají žáci 1. stupně ZŠ možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole. 

 

Docházka není povinná, souběžně bude pokračovat distanční vzdělávání.  

 

Všechny potřebné informace si můžete přečíst v příloze tohoto emailu nebo na internetových 

stránkách školy. Teprve až si přečtete všechny podmínky a informace k organizaci 

vzdělávání, odpovězte na níže uvedené otázky.  

Po obdržení vašich odpovědí vám budou poskytnuta další sdělení k docházce dětí do školy. 

 

Zákonný zástupce žáka 1. stupně je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 

2020. Zájem oznámí písemně třídnímu učiteli prostřednictvím emailu.  

 

Děkujeme.  

Budeme rádi, když svá sdělení odešlete co nejdříve.  

 

Mgr. Vlasta Potužáková, ředitelka školy 

 

 

1. Moje dítě bude od 25.5.2020 docházet do školy                  ano        ne 

 

2. Moje dítě bude odcházet domů hned po ukončení dopolední výuky skupiny, kde bude 

zařazeno                                                                                        ano          ne 

 

3. Moje dítě bude pobývat ve škole odpoledne do ……………………………….hodin. 

 

 

Prosím ještě o doplňující informace: 

 Oba zákonní zástupci chodí v době od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 do zaměstnání  

 Ano         NE 
 

 Dítě patří do rizikové skupiny 

 Ano         NE 
 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2-8 nebo pokud 

alespoň jeden z uvedených bodů naplňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 

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) 

 

 

 
 


