
Prohlášení zákonného zástupce k docházce do školy od 8. 6. 2020 

Jméno a příjmení dítěte ____________________________________________ 

Datum narození_________________________________________ 

 

Jako zákonný zástupce dítěte prohlašuji, že jsem se seznámil/a s uvedenými pravidly docházky do 

školy, beru je na vědomí a souhlasím s nimi:  

1. Podmínkou docházky dítěte do školy je čestné prohlášení zákonného zástupce, že dítě nejeví 

známky akutního onemocnění a že se zákonný zástupce seznámil s vymezením rizikových 

skupin a vzal to při svém rozhodování o nástupu dítěte do školy v úvahu. 

2. Zákonný zástupce musí vybavit dítě každý den rouškou a sáčkem na její ukládání. 

3. Každý žák musí provádět podle pokynů pracovníků školy desinfekci rukou, dodržovat 

dostatečný odstup od dalších osob a zakrývat si podle pokynů pracovníků školy ústa a nos 

rouškou. Pokud žák bude tato pravidla porušovat opakovaně závažným způsobem porušovat, 

pracovníci školy na to upozorní zákonné zástupce. V závažných případech může být opakované 

porušování těchto pravidel důvodem k tomu, že žákovi nebude dále umožněno z důvodu 

ochrany zdraví účastnit se aktivit ve škole. 

4. Žáci se mohou účastnit jen aktivit, na něž jsou předem přihlášeni prostřednictvím Školy 

OnLine. Informace o tom, zda bylo dítě na akci zařazeno, a informace o čase příchodu a 

odchodu do školy jsou uvedeny v rozvrhu dítěte ve Škole OnLine. 

5. Zákonným zástupcům není umožněn vstup do budovy. Žáci se dostaví 10 minut před začátkem 

aktivity před budovu školy, kde si je vyzvedne pracovník školy. Po skončení vzdělávacích aktivit 

odvede pracovník školy ve stanovenou dobu žáky před budovu školy, tímto okamžikem 

přebírá plnou zodpovědnost za dítě zákonný zástupce, škola dále nezajišťuje dozor ani dohled 

nad žáky. 

6. Pokud se při příchodu do školy u žáka objeví příznaky akutního onemocnění, nebude mu 

umožněn vstup do školy. Pokud se příznaky onemocnění projeví u žáka v době jeho pobytu ve 

škole, bude žák umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce si dítě na základě výzvy školy 

neprodleně vyzvedne. 

7. Pokud se žák neúčastní aktivity, na kterou byl přihlášen, omluví zákonný zástupce jeho 

nepřítomnost předem příslušnému vyučujícímu buď prostřednictvím Školy OnLine, nebo e-

mailem. 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce_____________________________________________ 

Datum ____________________________ 

Podpis____________________________________________ 


