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Vážení rodiče,  

vyplňte prosím níže uvedenou žádost o přítomnost žáka ve škole do pondělí 18. 5. 2020 do 8.00 hodin, 

podepište ji a sken žádosti odešlete na e-mail: matouskovaha@zs22.plzen-edu.cz  nebo vytištěnou a 

podepsanou žádost vhoďte do poštovní schránky u hlavního vchodu školy.  

 

 

Přihlašuji svého syna/svou dceru (jméno a příjmení)  

 

…………….……………………………………………………………………..…., žáka ……. ročníku, 

třída ……, k nepovinné docházce do základní školy ve dnech 25. 5. – 30. 6. 2020.  

 

Před prvním vstupem do školy je povinen zákonný zástupce podepsat čestné prohlášení 

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení odevzdá žák učiteli 

před prvním vstupem do školy. Pokud zákonný zástupce výše uvedené čestné prohlášení 

nepodepíše a žák jej učiteli nepředá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  

 

Čestné prohlášení je k dispozici na webu školy nebo vytištěné v mezidveří hlavního vchodu do školy.  

 

Výňatek z dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 

2019/2020“, celé znění je k dispozici na webu školy nebo na stránkách MŠMT:  

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

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky a 

přezůvky. 

• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, 

resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  

• Složení skupin žáků se stanoví předem (školou) a je neměnné.  

• Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Zájem o oběd ve školní jídelně:    ANO  -  NE   (zakroužkujte vybrané) 

__________________________________________________________________________________ 
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Přítomnost na odpoledním bloku (školní družina) – VYPLŇUJÍ POUZE RODIČE ŽÁKŮ 1. - 3. 

ROČNÍKU a PŘÍRAVNÉ TŘÍDY 

                                                ANO  -  NE   (zakroužkujte vybrané) 

 

Odchody žáků z odpoledního bloku: 

 

13. 00 hod                           14. 00 hod                            15. 00 hod                              16.00 hod 

 

Zakroužkujte jeden zvolený závazný čas. V jiném čase nelze odchody uskutečnit. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce, který je níže podepsaný (hůlkově):  

 

.........................................................................................…………………………………. 

 

Podpis zákonného zástupce:  

................................................................................................................................................. 

 


