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Dotazník – účast na prezenční výuce nejdříve od 25. května 2020 

Č. j.: 608/2020/ZS/ST            V Jindřichově 11. května 2020 

Vážení rodiče, 

v souladu s rozvolňováním mimořádných opatření je od 25. 5. 2020 umožněna žákům 1. stupně 

osobní přítomnost v naší škole, toto vymezuje dokument Ochrana zdraví a provoz základních 

škol v období do konce školního roku 2019/2020, vydaný MŠMT dne 30. 4. 2020 v Praze. 

Obracím se na Vás jako třídní učitelka za účelem zjištění účasti Vašeho dítěte na školní výuce, 

která má začít dle sdělení vlády od 25. května 2020. Vzhledem k tomu, že jsou  s tímto 

nařízením spojené složité organizační úkony, potřebujeme zjistit, zda Vaše dítě nastoupí do 

školy a zda budete mít zájem o školní stravování.  

Prosím, nahlaste mi:  

JMÉNO DÍTĚTE: ___________________________________________________________ 

1. zda Vaše dítě nastoupí do dopolední výuky (budou se učit 4 hodiny)  ANO x NE 

2. zda Vaše dítě bude pobírat svačinky      ANO x NE 

3. zda Vaše dítě bude obědvat ve školní jídelně     ANO x NE 

4. kdy bude dítě odcházet domů: (zakroužkujte vhodnou možnost), připište, zda bude 

odcházet samo nebo si ho někdo vyzvedne 

 po vyučování 

 po obědě 

 v 13:30 

 jiný čas _____________________________________ 

Vzhledem k hygienickým předpisům bude začátek výuky posunut na 7.30 hod. (z důvodu 

příjezdu autobusů) a končit se bude cca 13.30 hod. (opět s odjezdem autobusů). Ranní ani 

odpolední družina nebude zajištěna! 

Podotýkám, že účast na výuce je dobrovolná a odvíjí se dle platných aktuálních sdělení vlády 

a ministerstva. Pokud se žák osobně výuky nezúčastní, bude výuka probíhat i nadále distančně 

(online tak, jak jste byli zvyklí doposud).  

Abychom takto navrhovanou výuku byli schopni zajistit (maximálně 15 žáků ve třídě, žák sedí 

sám v lavici aj.), potřebujeme Vaše vyjádření k výše zmiňovaným třem bodům.  

Vaše sdělení mi prosím zašlete do půlnoci 19. května 2020. Pozdější zařazení do skupin 

pro výuku nebude možné!  

http://www.zsjindrichov.cz/


 

Harmonogram výuky bude upřesněn po 19. 5. 2020. Bude zpracován na základě Vašeho zájmu 

o výuku. 

Výuku budou zajišťovat učitelky prvního stupně ve spolupráci s vychovatelkami ŠD. 

Bližší informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy. Dozvíte se je také 

prostřednictvím zpráv jednotlivých třídních učitelů nejpozději v pátek 22. 5. 2020. 

 

Žák musí odevzdat také Čestné prohlášení, a to nejpozději v den nástupu dítěte do školy.  

Tištěná verze dotazníku i Čestného prohlášení bude k dispozici po domluvě u p. Hanslíkové. 

 

 

Přeji Vám den a především pevné zdraví.  

Děkujeme za pochopení a spolupráci, s pozdravem     

          
       

        Třídní učitelka 

 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce  _______________________________________________ 

 

Podpis zákonného zástupce _________________________________________________________ 


