
 

 
 

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVACÍM AKTIVITÁM ŽÁKŮ 1. STUPNĚ, KTERÉ BUDOU PROBÍHAT PRAVIDELNĚ 
V OBDOBÍ OD 25. KVĚTNA 2020 DO 30. ČERVNA 2020 KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN 

 
 

Přihlašuji svého syna/svou dceru: ………………………………………….…………………………………………, 

žáka/žákyni třídy: ………………., 

☐ Pouze k dopoledním vzdělávacím aktivitám žáků 1. stupně. 

 Žák odchází domů po skončení dopoledních vzdělávacích aktivit. 

 

☐ K  dopoledním i odpoledním vzdělávacím aktivitám žáků 1. stupně. 

 do 13:30 ☐ 

 do 14:30 ☐ 

 do 15:30 ☐ 

Označte jednu požadovanou variantu, v případně dopoledních i odpoledních aktivit i čas odchodu dítěte ze školy. 

Upozornění: Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím 
osobám. Případný doprovod žáka ze školy musí čekat před budovou školy.  
 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s:  

 Organizací vzdělávacích aktivit a dalších souvislostí spojených s pobytem žáků ve škole.  

 Provozní dobou školy.  

 Hygienickými opatřeními a provozem školy. 

 Způsobem předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.  

 Povinností podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

 Rizikovými faktory. 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………..……………………….……………. 

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………… 

V ……………………………………………………………………………….……. dne ……………………………………………………….……………..……

     

 



 

 
 

 

Doporučení pro zákonné zástupce: 

Doporučujeme, aby zákonný zástupce zvážil níže uvedené rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, 

a rozhodl o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např.  

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).  

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 – 8) uvedený výše nebo pokud 

některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

 


