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Závazná přihláška 

do studijní skupiny 9. ročníku 
v rámci krizových opatření vlády ČR 

od 11.5.2020 

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

Masarykovy základní školy ke vzdělávání ve studijní skupině přípravy k přijímacímu řízení 

na střední školy. 

 

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: 

- neprodleně po přezutí musí každý žák použít dezinfekci na ruce, totéž platí po každé 

návštěvě WC  

- v průběhu pobytu ve škole musí žáci nosit roušku 

- žáci se budou zdržovat výhradně v prostorách určených jejich studijní skupině 

- při projevu jakýchkoli rizikových zdravotních příznaků si rodič neprodleně vyzvedne 

žáka ve škole 

 

II. Organizace výuky: 

- výuka bude probíhat každé pondělí, úterý a středu od 10.00 do 11.40 hod, na čtvrtek a 

pátek bude uložena domácí práce 

- do školy budou žáci přicházet svým obvyklým vchodem z Klášterní ulice v rozmezí od 

9.40 do 9.55 hod. 

- výuka bude v každém dni zahrnovat jednu hodinu přípravy z českého jazyka a jednu 

hodinu přípravy z matematiky 

- v ostatních předmětech budou žáci nadále plnit zadání distanční výuky 

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

školního řádu 

 

III. Povinné pomůcky 

- přezůvky a dvě ochranné roušky, krabičku na roušky 

- psací a rýsovací potřeby 

- přijímačkový sešit z českého jazyka a z matematiky 

- pracovní sešit 9.ročníku z českého jazyka a z matematiky 

- sešit na matematiku a jeden další čistý sešit nebo blok 
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IV. Stravování 

- pro dny výuky je možné žákům přihlásit oběd  

- při stravování se budou řídit pokyny personálu v oblasti hygieny 

- ihned po obědě opustí žáci školu 

- způsob placení dohodne zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny 

 

Chci pro své dítě zajistit školní obědy? (zakroužkujte)             ANO    NE 

 

V. 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  

                                                                                                           

 …………………………..   


