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Závazná přihláška 

do studijní skupiny I. stupně 
v rámci krizových opatření vlády ČR 

od 25.5.2020 

 
Přihlašuji svého syna/dceru ……………………….……. žáka/žákyni třídy ………… 

Masarykovy základní školy ke vzdělávání ve studijní skupině I. ročníku. 

 

Svým podpisem   

- se zavazuji k zajištění pravidelné a včasné docházky žáka do skupiny 

- se zavazuji k respektování níže uvedených hygienických a organizačních opatření  

- vyjadřuji souhlas s náplní a organizací vzdělávání žáka ve studijní skupině 

 

Beru na vědomí, že nerespektování těchto bodů může mít za následek vyloučení žáka ze 

skupiny. 

 

I. Organizace hygieny: 

- hygienická opatření jsou nadřazena obvyklé organizaci výuky, kontakt mezi žáky 

bude omezen 

- dle pokynů učitele podstoupí žák desinfekci rukou vícekrát denně, totéž platí po každé 

návštěvě WC  

- v průběhu přestávek, pohybu v budově a na pokyn učitele musí žáci nosit roušku 

- žáci se budou zdržovat výhradně v prostorách určených jejich studijní skupině, a to i 

v čase přestávky 

- při projevu jakýchkoli rizikových zdravotních příznaků si rodič neprodleně vyzvedne 

žáka ve škole 

 

II. Organizace výuky: 

- výuka bude probíhat ve studijních skupinách při max. počtu 15 žáků 

- z organizačních důvodů proto škola nemůže zaručit, že žák bude studovat se svojí 

obvyklou vyučující, se svými spolužáky a ve svojí učebně 

- výuka bude probíhat formou dopoledního výukového a odpoledního oddychového bloku 

- nástup do školy proběhne v obvyklém čase, každá skupina bude mít určen svůj vchod a 

šatnu 

- žák ze školy odchází (nebo bude vyzvednut) buď po skončení dopoledního bloku nebo 

v určených časových zámcích ve 14.00, 15.00 a 16.00 hod. v rámci bloku odpoledního 

- zadané časy vyzvedávání nebude možné do konce školního roku změnit 

- ohledně chování a práce v hodinách jakož i omlouvání žáků se bude postupovat dle 

školního řádu 

- provoz školní družiny je uzavřen 
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III. Časová organizace po ročnících: 

skupina Zahájení 

dopoledního 

bloku 

Ukončení 

dopoledního 

bloku 

Oběd 

I. ročník 8.00 11.20 11.40 

II. ročník 8.00 11.40 12.00 

III. ročník 8.00 12.00 12.20 

IV. ročník 8.00 12.20 12.40 

V. ročník 8.00 13.00 13.20 

 

IV. Obsah výuky 

- bude upřesněn vyučujícím studijní skupiny po zahájení výuky 

 

V. Povinné pomůcky 

- přezůvky  

- dvě ochranné roušky, uzavíratelnou krabičku na roušky 

- psací potřeby a čistý sešit nebo blok 

- žákovskou knížku 

- další pomůcky upřesní vyučující studijní skupiny 

 

 

VI. Stravování 

- pro dny výuky je možné žákům přihlásit oběd 

- pokud žák opouští školu později než ihned po dopoledním bloku, je přihlášení oběda 

povinné 

- při stravování se budou řídit pokyny personálu v oblasti hygieny 

- způsob placení dohodne zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny 

 

VII. Čestné prohlášení 

- podmínkou nástupu žáka do skupiny je vyplnění čestného prohlášení 

- vyplněné čestné prohlášení odevzdá žák vyučujícímu nejpozději v den nástupu do skupiny 

- bez vyplněného prohlášení nebude žáku účast na skupině umožněna 

 

 

 

V Plzni dne ………..       Jméno zákonného zástupce 

         (hůlkovým písmem) 

                                                                                                           …………………………. 

                                                                                                           Podpis zákonného zástupce  

 

 

 

 

 

 


