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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE – OTEVŘENÍ ZŠ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ OD 25. 5. 2020 

 Výuka pro žáky 1. stupně ZŠ bude probíhat od 25. 5. 2020 každý pracovní den od 7.30 do 

15.00 – docházka je dobrovolná, odchod ze školy upřesněte na písemné přihlášce. 

 Přihlášení dítěte je nutné provést písemnou přihláškou (v dolní části této stránky) do 18. 5. 

2020 (datovou schránkou školy, vhozením do schránky na budově školy, naskenovanou zaslat 

na e-mail školy – skolaroztokyujilemnice@seznam.cz). 

 Písemnou přihláškou se stává docházka povinnou a případná nepřítomnost musí být 

omluvena zákonným zástupcem. 

 Při prvním příchodu do školy žáci předloží čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

onemocnění, podepsané zákonným zástupcem.  

 Bez splnění výše uvedených podmínek (písemná přihláška a čestné prohlášení) nebudou žáci 

vpuštěni do školy. (Formulář čestného prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy, 

případně k vyzvednutí v budově základní školy denně od 9 do 11 hodin). 

 

ZÁKLADNÍ POKYNY 

 Výuka bude probíhat ve skupinách po maximálně 15 žácích. 

 Při cestě do školy a ze školy jsou žáci povinni dodržovat aktuální nařízení MZ ČR a MŠMT. 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. 

 O nošení roušek během výuky rozhoduje vyučující. 

 Každý žák musí mít 2 vlastní roušky a sáček na uložení roušky. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je 

důvodem k vyřazení žáka ze skupiny. 

 Žáci budou poučeni o hygienických pravidlech společného pobytu ve škole. 

 Stravování bude zajištěno běžným způsobem pro každou skupinu zvlášť. Je nutné, aby rodič 

individuálně přihlásil své dítě ke stravování do 18. 5. 2020 telefonicky na čísle 481 587 215 

v době od 8.00 do 12.00 hodin. 

 Žáci si přinesou běžné pomůcky na vyučování. 

 Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné strávit část pobytu dětí venku. 

 Distanční výuka (na dálku) bude i nadále pokračovat. 

 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými informacemi a 

přihlašuji svého syna/dceru ……………………………………………………………… k docházce do ZŠ a 

MŠ Roztoky u Jilemnice od 25. 5. 2020 v době od …………………. do ……………………hod. Dítě 

bude odcházet samo/budeme si ho vyzvedávat (neplatné škrtněte). 

V ………………………………….. dne ………………………………  

Podpis:………………………………………… 


