
Zjišťování zájmu o docházku do školy od 25. května 

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí vlády bude otevřen 1. stupeň základních škol od 25. května 2020. Neobnovuje 

se však běžná výuka v obvyklém rozsahu, rodiče se mohou rozhodnout, zda se jejich dítě bude 

zúčastňovat vzdělávacích aktivit ve škole, nebo bude pokračovat ve vzdělávání na dálku. Proto bude 

nadále probíhat i výuka na dálku, budeme tedy pokračovat v zadávání učiva i po 25. květnu.  

Aktivity ve škole budou probíhat za přísně stanovených podmínek, které ministerstvo školství upřesní 

podle návrhu epidemiologů na konci měsíce dubna. Děti, které jsou chronicky nemocné, nebo děti, 

které žijí ve společné domácnosti s osobou z některé rizikové skupiny (věk nad 65 let, chronická 

onemocnění - např. hypertenze, cukrovka) se nebudou moci do výuky ve škole zapojit. Rodiče budou 

pravděpodobně muset učinit čestné prohlášení, že dítě ani člen rodiny nepatří do rizikové skupiny, 

jinak se dítě výuky ve škole nebude moci zúčastnit. Rodiče by také měli vybavit dítě rouškami 

(předpokládaná potřeba dvě na den). Zda bude zajištěno stravování a za jakých podmínek zatím není 

zcela jasné. Podle dosud zveřejněných informací bude možná zajištěno buď formou studeného jídla 

ve třídách, nebo bude umožněn provoz jídelny, to ovšem závisí na konkrétních okolnostech – mj. i na 

počtu dětí. 

Zajištění výuky za těchto podmínek bude pro školu náročnější, proto již nyní připravujeme tuto výuku 

jak po stránce organizační a personální, tak po stránce materiální (nezbytné vybavení pro zajištění 

hygienických opatření). Proto se na Vás obracím s žádostí o spolupráci – potřebujeme co nejdříve 

vědět, kolik dětí se bude výuky ve škole účastnit, ale také jaký čas ve škole stráví (skupiny dětí musí 

být neměnné, nelze je slučovat) a zda by rodiče měli zájem o stravování dětí. Vyplňte tedy prosím níže 

uvedený dotazník a vraťte ho zpět co nejdříve, nejpozději do pátku 24. dubna. Své odpovědi můžete 

odeslat buď jako odpověď v systému Škola OnLine, nebo jako odpověď na zaslaný e-mail. 

Na základě Vašich odpovědí a na základě pokynů ministerstva školství připravíme konkrétní podobu 

školní výuky, o které Vás budeme informovat. 

Děkuji Vám za spolupráci 

N. Hrebíková, ředitelka školy 

 

Jméno a příjmení žáka, třída: 

Účast na školní výuce od 25. května: ANO – NE 

V případě účasti na výuce prosím vyplňte i následující: 

Předpokládaný čas příchodu do školy: 

Předpokládaný čas odchodu ze školy: 

Zájem o stravování: ANO – NE  

Další informace, které chcete škole sdělit:  

 


