Vážení rodiče,
nástup Vašeho dítěte/dětí: jméno, příjmení, třída: ....................................................................
do Základní školy Hradištko, okres Praha-západ
od 25. 5. 2020 je podmíněn seznámením se a podepsáním níže uvedených informací a prohlášení.
Tímto je Vám potvrzeno, že přihláška Vašeho dítěte /Vašich dětí byla přijata.
Pakliže nebude prohlášení před nástupem podepsané, nebude moci být Vaše dítě vpuštěno do školy.
Prohlášení je nejlépe potvrdit v Edookitu. Rodič potvrzuje prohlášení za všechny přihlášené děti.
Papírovou formu prohlášení obdržíte ve škole na vyžádání, stáhnete ze stránek školy nebo přílohy
v Edookitu.
Žáci jsou rozděleni do skupin podle tříd. Pouze žáci ve III.A/B jsou rozděleni do 3 „smíchaných“
skupin. Žáci těchto tříd obdrží zvlášť zprávu, do jaké skupiny patří.
Změny nejsou možné.
Ve třídách se střídají učitelé a vychovatelé.
Skupiny mají upravený provoz.
Skupiny ve I.A, I.B., II.A, III.A/B 1 a 2 – mají provoz do 16.00.
Skupiny III.A/B 3, IV. A, V.A a B, mají provoz do oběda. Žáci jdou po obědě sami domů.
Děkuji za pochopení.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Já, jako zákonný zástupce žáka provádím elektronickou formou toto prohlášení (identifikace na
základě informačního systému Edookit)
1. Prohlašuji, že se u mého 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.
3. Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti, které je v mé péči,
karanténní opatření, a že mi též není známo, že by v posledních dvou týdnech před zahájením
docházky přišlo do styku s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí.
4. Prohlašuji, že jsem se seznámil s vymezením osob s rizikovými faktory uvedenými níže:
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.

5. Zároveň beru na vědomí a prohlašuji:
V případě neplatnosti čestného prohlášení v den nástupu dítě do školy nepošlu.
Já i moje dítě bereme na vědomí, že se nemáme v prostorách před školou shromažďovat a blokovat
vstup do školy.
Já i moje dítě bereme na vědomí, že žáci mohou pro čekání využít prostor zahrady školy, pakliže
budou dodržovat minimální doporučené rozestupy či používat roušky.
Své dítě vybavím minimálně 2 rouškami (ústenkami, atp.). V rámci platných nařízení a doporučení
v ČR je moje dítě připraveno s rouškou bezpečně manipulovat.
Já i moje dítě bereme na vědomí, že vstup do školy je možný pouze se zakrytými ústy (rouškou,
ústenkou, atp.).
Já i moje dítě bereme na vědomí, že dítě/žák může vstoupit až na pokyn některého ze zaměstnanců
školy.
V případě, že mé dítě projevuje alergické reakce (v aktuálním období pylové sezóny), nebo trpí
alergickými reakcemi na dezinfekci atp., oznámím tento fakt škole (nejlépe písemně v den nástupu
do školy).
V případě, že mé dítě trpí alergickou reakcí na běžně dostupné dezinfekční prostředky-gely, vybavím
dítě vlastním mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem.
Vstup do školy 25. 5. 2020 bude možný od 7.45 hod. Sraz na zahradě u nápisu své třídy.
KONEC PROHLÁŠENÍ.
Další pokyny a informace pro rodiče a žáky v souvislosti
s nástupem do školy od 25. 5. 2020.
1. Škola má k dispozici pro použití žáky ochranné obličejové štíty. Ty budou žáci nechávat ve škole.
Štíty si žáci vezmou na pokyn vyučujícího nebo na vlastní podnět (pakliže rodiče cítí obavu, mohou
doporučit svým dětem, aby si o štít řekli). Učitel může štít/roušku nařídit během aktivit, které jsou
problémové z hlediska dodržení "odstupu" min. 1,5 m. Během výuky v lavicích se rouška
nepředpokládá.
2. Doporučeno je sportovní pohodlné oblečení.
3. S sebou svačina, pití, bačkory, (2 roušky), pomůcky do školy.
4. Rouška, ve které dítě do školy přijde, se do oněch 2 NEPOČÍTÁ /ve výsledku to pro dítě znamená
min. 3 roušky na den/.
5. Neposílejte do školy dítě, pakliže není v dobrém zdravotním stavu, jeho stav se mění k horšímu
6. Prosíme o opakované hlášení alergických obtíží.
7. Žáka nelze bez roušek a čestného prohlášení vpustit do školy.
8. První den jdou děti do školy "normálně" - u vchodu budou navigováni, kam a ke komu mají jít,
s pdg. se sejdou na zahradě školy, ten jim vše vysvětlí a ukáže.
9. Vaše dítě dítě bude od úterý chodit možná jiným vchodem, než jste zvyklí, ale nebude nutné se
scházet a žáci budou moci volně vcházet (v odstupech) do školy přiděleným vchodem.
Pokud žáci budou schopni udržet na zahradě min. rozestupy, roušky nejsou potřeba. Žáci ale musí
s rouškami umět zacházet.
10. Na obědy nejsou potřeba čipy.
11. Rodičům je vstup na zahradu povolen pouze při vyzvedávání dětí.
12. Při vyzvedávání dále zvoňte na zvonky.

13. Po příchodu do třídy, po skončení vyučovacího bloku, po použití toalety, před obědem a během
dalších odpoledních činností dle pokynů vyučujících je každý žák povinen umýt si ruce a použít
dezinfekci na ruce.
14.Pokud se přihlášený žák nebude moci vyučování zúčastnit (z rodinných i ze zdravotních důvodů),
je zákonný zástupce povinen neprodleně žáka omluvit (nejlépe prostřednictvím zprávy v Edookitu)
15. Základem prevence jsou 1) dostatečné rozestupy 2) správná a dostatečná hygiena 3) větrání
prostor 4) osobní odpovědnost a v případě projevů jakéhokoli onemocnění atp. dítě do školy
neposílat.
16. Umístění žáků do tříd a kdo na Vás bude v pondělí na zahradě čekat!
Třída

UMÍSTĚNÍ

V PONDĚLÍ NA
ZAHRADĚ HO
PŘIVÍTÁ

I.A

Pavilon VII.B - I.A

J. Dvořáková

dolní branka

I.B

Pavilon VII.A - I.B

Z. Brožová

dolní branka

II.A

Pavilon IX.A

L. Kostečková

dolní branka

III. A/B 1

Hlavní budova III.B
(třída JCH)

J. Chadimová

ze zahrady k jídelně

III. A/B 2

Aula přízemí V.A -III.A

K. Mlíkovská a J.
Stibůrková

hlavní vchod

III. A/B 3

Aula 1. patro I.B VI.A

J. Nepimachová

hlavní vchod

IV.A

Aula přízemí - IV. A

P. Švábová

hlavní vchod

V. A

Stará půda - VII.A proti RČ/JiM

L. Trnková

ze zahrady k jídelně

V.B

Stará půda - VI.B
(chemie)

J. Maňhalová

ze zahrady k jídelně

od ÚTERÝ CHODÍ
plynule do školy

S prohlášením souhlasíte a podepisujete pomocí zaškrtnutí/odsouhlasení potvrzení
zprávy v Edookitu nejdříve 3 dny před nástupem do školy.
Potvrzení musí být provedeno zákonným zástupcem.
Děkuji velmi za pochopení a prohlašuji, že se na vás těšíme ve škole.
S pozdravem, OH.
PS.: Je-li pro Vás jednodušší prohlášení vytisknout, podepsat a poslat v papírové formě, využijte
přílohu v Edookitu nebo odkaz: http://www.zshradistko.cz/cestne-prohlaseni-covid-1s
Datum a podpis zákonného zástupce:

