
Vážení zákonní zástupci,  

žákům II. stupně je od 8. června 2020 umožněna dobrovolná přítomnost na konzultacích ve škole. 
Žáci budou v rámci své třídy rozděleni do dvou skupin. Konzultace budou mít formu třídnických 
hodin. Jejich obsahem budou socializační aktivity, odevzdání učebnic a vyzvednutí osobních věcí 
žáků.  Třídnické hodiny budou pro každou skupinu v rozsahu 1 x týdně a přesný rozvrh bude 
přihlášeným zaslán e-mailem. Školní stravování nebude poskytováno. 

 

Vstup do školy: 

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí 
alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než dva metry (netýká se členů domácnosti). Skupiny žáků 
budou vcházet z důvodu zamezení kumulace osob hlavním vchodem nebo branou  
z ulice Školní. Shromažďovat se budou na určeném stanovišti. Žákům bude před vstupem do školy 
změřena teplota bezkontaktním teploměrem. 

Povinnost zákonného zástupce v případě zájmu: 

 Podepsat vyplněnou přihlášku a odevzdat ji do školy (e-mailem na adresu 
reditelka@zssypky.cz, vhozením do schránky na dopisy u vchodu do budovy) do středy  
3. června 2020. 

 Podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. 
Formulář musí být podepsán ke dni 8. června 2020 a bude vyučujícím vybrán od žáků ještě 
před vstupem do budovy. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žákovi osobní 
účast ve škole umožněna.  

 V případě nepřítomnosti žáka žádá škola informaci od zákonného zástupce  
o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.  

 
Povinnosti žáka a hygienická opatření: 

 Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. 

 Žák bude po příchodu do školy seznámen se stanovenými hygienickými pravidly, která je 
povinen dodržovat. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění 
zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka  
ze skupiny.  

 Být vybaven dvěma rouškami a sáčkem k jejich uložení. 

 O použití roušek ve třídě rozhoduje vyučující.  

 

 
Přílohy:  

1. Přihláška k účasti žáka II. stupně na konzultacích 

2. Čestné prohlášení  

 

 


