
Vážení rodiče, 

vláda ČR rozhodla, že bude od 25. 5.2020 možná osobní přítomnost žáků 1. stupně (1. – 5. třídy). 
Školní docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. 

Kritéria přijetí: 
1. Zdravotní kritérium – součástí žádosti je podepsané Čestné prohlášení o 
neexistenci příznaků  virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými 
faktory,                                                                                                                                                     
 
2. Včasné vyplnění dotazníku  – účast na vzdělávacích aktivitách u žáků 1. 
stupně: Kdo jste ještě nevyplnili, učiňte tak nejpozději do 18. 5. 2020. 

 
Bude‐li zájem o přítomnost žáků 1. – 5. tříd přesahovat organizační, technické nebo personální 
možnosti školy, rozhodne o přijetí žáků do skupiny ředitel školy.  
Děti budou dopoledne se svými třídními. Vyplnění dotazníku, jak bylo uvedeno v textu, je 
závazné (neměnné) a ředitel školy dle něho provede organizaci školy od 25. 5. 2020. 
 
Dle výsledků dotazníku vytiskneme zájemcům žádosti o přijetí k nepovinné školní docházce od 
25. 5. 2020 a podrobné informace k organizaci výuky a odpolední „družiny“. Tyto vyplněné 
dokumenty zašleme elektronicky rodičům do 19. 5. 2020 (budu rozesílat postupně již o víkendu), 
kteří v dotazníku vyjádřili zájem o přihlášení svého dítěte od 25. 5. 2020 k nepovinné školní 
docházce plněné osobní přítomností svého dítěte ve škole. Rodiče, kteří nemohou dokumenty 
doma vytisknout, budou je mít v listinné podobě na sekretariátu školy od 19. 5. 2020 do 22. 5. 
2020 od 9.00 – 14.00 na hlavní budově na ulici Srbská 2 k dispozici. Pokud chcete vyzvednout 
osobně, sdělte na zs-srbska@zs-srbska.cz. 

Podepsané dokumenty můžete také sami nebo prostřednictvím Vašeho dítěte předat 25. 5. 2020 
třídní vyučující. 

Dokumenty budou tyto: 

 přihláška k osobní účasti Vašeho dítěte ve škole od 25. 5. 2020 – docházka je nepovinná, 
absence se nezapočítává 

 čestné prohlášení – to jste již obdrželi e-mailem s odkazem na dotazník 

 prohlášení o způsobu vyzvedávání žáka – budete mít na výběr 
 

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. Rádi bychom Vám individuálně 
vyšli vstříc i po tomto datu, ale z organizačních důvodů a po vyhodnocení dotazníku, toto není 
možné. 
V době pobytu ve škole se na žáky vztahuje možnost školního stravování, po dohodě se 
zřizovatele bychom chtěli poskytovat oběd v naší školní jídelně. Strava bude u zájemců zajištěna. 
Paní vedoucí školní kuchyně bude zájemce telefonicky kontaktovat. Žáci budou obědvat pod 
dozorem dopolední vyučující.  
 
ředitel školy 
Mgr.  Robert Kecskés 
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