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Vážení rodiče,  
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost 
žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka 
není pro tyto žáky povinná.  
Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. 
Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do 
skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.  

Pro úspěšnou realizaci vzdělávání ve skupinách je zapotřebí dodržovat a respektovat následující: 
 

 Žák (zákonný zástupce) poskytne před prvním vstupem do školy písemné čestné prohlášení 
s datem 11. 5. 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 

 Žák bude osobně přítomen ve škole pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží 
odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění 

 Při cestě do školy a ze školy má žák zakrytý obličej (ústa a nos) rouškou, dodržuje odstup 2 
metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

 Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do 
školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy 

 Při odložení roušky si jí každý žák ukládá do sáčku  

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 
Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat od pondělí do čtvrtka od 8.00 – 11.40 hodin. Vstup 
žákům do budovy bude umožněn v 7.45 hodin. Pokud se žák nemůže přípravy na přijímací zkoušky 
zúčastnit, bude o této skutečnosti zákonný zástupce neprodleně informovat ředitele školy na 
emailovou adresu: zs1habartov@volny.cz nebo telefon 736 753 755. 
Školní jídelna nebude v provozu. 
 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, 
a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 
2020 do 10.00 hodin na níže uvedené kontakty (zs1habartov@volny.cz, nebo do schránky školy u 
hlavního vchodu). 
 
Čestné prohlášení si můžete stáhnout na našich webových stránkách nebo je k vyzvednutí ve škole ve 
vestibulu pavilonu A od 9.00 do 11.00 hodin v úředních hodinách. 
 
 
V Habartově dne 5. 5. 2020 
 
         Mgr. Václav Riedl,  
         ředitel školy 
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