
Otevření školy pro žáky 2. stupně ZŠ Spálené Poříčí od 8.6.2020 

Podmínky 

• Vzdělávací aktivity budou probíhat dvakrát v týdnu dopoledne (8:10 až 12:00). 

 

• Před nástupem je třeba se přihlásit a vyplnit dotazník nejpozději do 1.6.2020. Dotazník naskenovaný poslat na 

mailovou adresu jandikova@zsspaleneporici.cz nebo zanést do školy (do poštovní schránky nebo osobně).  

 

• K vyučování nelze nastoupit po 8.6.2020.  

 

• Před nástupem je nutné odevzdat čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění a poučení o rizikových 

skupinách obyvatel. Bez čestného prohlášení nebude žák k vyučování připuštěn! Čestné prohlášení může přinést 

žák první den výuky. Čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy. 

 

• Maximální počet žáků ve skupině je 15.  

 

• Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O 

zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 8.6. 2020.  

 

• Vyučování nebude probíhat podle obvyklého rozvrhu.  

 

• Stravování ve školní jídelně bude probíhat a je nutné se k němu přihlásit u vedoucí školní jídelny na telefonním 

čísle  371 594 674 nebo e-mailem na adresu: janabrudnova@seznam.cz  

 

• Žáci se budou shromažďovat ráno před školou na vyznačených místech, odkud je vyzvedne vyučující. Odchod 

žáků ze školy je možný pouze v těchto časech 12:00, 12:10, 12:20 a v 12:30 hodin. Časy odchodu budou záviset 

na odjezdech autobusů a školním stravování. 

 

Rizikové skupiny obyvatel  

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

         

Mgr. Michala Jandíková 

        ZŠ a MŠ Spálené Poříčí 
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