
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
JEVIŠOVICE 

                  Organizace výuky pro 9. třídu 

                    na ZŠ a MŠ Jevišovice 

 

Harmonogram organizace nástupu do školy 

 
• Nástup žáků 9. tříd – od 11.5.2020 

• Zákonný zástupce musí oznámit škole, zda se jeho dítě bude účastnit prezenční formy 
výuky za podmínek určených školou a MŠMT, nejpozději do čtvrtka 7.5.2020.  

• Organizace výuky bude zveřejněna do 9.5.2020 

 

Výuka: 

• Prezenční výuka bude probíhat min. 1x týdně (termíny vždy upřesníme podle aktuální 

potřeby) 4 vyučovací hodiny. 

• Výuka bude zaměřena výhradně na přijímací zkoušky na střední školu (2 
hodiny matematiky, 2 hodiny českého jazyka). 

• Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, budou vyjmuti v rámci domácí výuky 

• z povinnosti plnit úkoly do předmětů matematika, český jazyk. Naopak se předpokládá 

zintenzivnění přípravy na přijímací zkoušky. 

• Pro žáky, kteří nebudou prezenční výuku absolvovat, platí rozsah domácí výuky 
beze změny. 

• Žákům devátých tříd bude z provozních důvodů nabídnuta možnost vyzvednutí si oběda 

do vlastních jídlonosičů s sebou domů. Cena oběda je standardní (dle věku dítěte. 
• Zájem o oběd uveďte v přiložené informaci pro školu. 
• Čas začátku vyučovacího bloku bude upřesněn, ale předpokládáme v čase 

7.30 – 11.00 hod (začátek ohledně autobusů) 
• Žáky si u uvedeného vchodu vyzvedává jejich vyučující. 

• V rámci provozu budou splňovány všechny předepsané náležitosti vyplývajícího 
z manuálu MŠMT (http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/) 

• Přestávky budou žáci z větší části trávit ve třídách či na školním hřišti. 

• Rovněž tak budou vyžadovány povinnosti ze strany rodičů, a to zejména: 
o podepsání čestného prohlášení 

o každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení 
roušky.  

o omlouvání neúčasti dítěte ve škole dle běžných zvyklostí třídnímu učiteli 
o nesmí splňovat kritéria MŠMT (viz níže), právní zodpovědnost nese zákonný 

zástupce podepisující prohlášení 
 
 
 



Kdo patří do rizikové skupiny 

 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý 

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

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před 

vstupem do školy:  

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a  

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, 

dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

 

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).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oznámení rodičů škole 

o účasti svého dítěte v prezenční výuce 

 

Jméno a příjmení žáka:   
 

Třída:  
 
Účast v prezenční formě výuky od 11.5.2020 (ano/ne):        
 
Zájem o oběd s sebou dle uvedených podmínek (ano/ne):   
(pokud vyberete ano, upozorňujeme na nutnost vlastních jídlonosičů ve zvýšené hygienickém režimu, nevyzvednuté jídlo musí 
být uhrazeno) 

 
V případě, že své dítě, splňující hygienická kritéria, přihlašujete do prezenční formy výuky, nezapomeňte 

mu dát s sebou podepsané čestné prohlášení vyžadované MŠMT. Děkujeme. 
 

Předejte škole do 7.5.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)  

 

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

 

datum narození: ................................................................................................................................... 

trvale bytem: …..................................................................................................................................... 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují  
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych 
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

V  ....................................... 

Dne  ................................... 

……………………………………………………………………………… 

 Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání 
nebo 

Podpis zákonného zástupce nezletilého 

  Osoby s rizikovými faktory 

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 osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.  


