
Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, příspěvková 

organizace,  č.p.4,  267 23 ,  tel.: 311 537 761 ,  e mail: zs.lochovice@sendme.cz,  Ič : 

750 30 420 

 

Přihláška dítěte k prezenční výuce pro žáky prvního stupně od 25. 5. 2020 

je zcela dobrovolná a docházka se neřídí zákonem o povinné školní docházce v ČR. Po závazném 

přihlášení žáka se však výuka stává povinnou a nepřítomnost žáka podléhá povinnosti omluvit žáka do 

72 hodin dle školního řádu. V případě, že žák nebude plnit platná doporučení pro výuku a pobyt ve 

škole, může být z prezenční výuky vyloučen.  

Já zákonný zástupce:  

jméno a příjmení………………………………………………………………………………………….  

přihlašuji svého syna/svou dceru – žáka/žákyni třídy …..…….. Základní školy a Mateřské školy v 

Lochovicíh, okres Beroun,, příspěvková organizace,  k prezenční výuce od 25. 5. 2020  

jméno a příjmení žáka…………………………………………………….třída: ……………………..  

Můj syn/ Moje dcera se zúčastní výuky každý den v časovém rozmezí (vyberte jednu možnost a 

zakroužkujte):  

A, Od 8.00 do 12:30 (konec vyučování je stanoven dle rozvrhu každé třídy)  

B, Od 8.00 do 16.00, možný odchod žáků ze školy je od 12 hodin vždy po půlhodinových intervalech  

Prohlašuji, že jsem se seznámil se všemi informacemi a pokyny umístěnými na webové stránce školy a 

na vývěsce školy, které jsou nezbytné pro zařazení mého syna/mé dcery do prezenční výuky pro žáky 

prvního stupně od 25. 5. 2020 uvedenými v dokumentu “Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a 

její podmínky“ 

Zvýšenou pozornost věnujte Ochraně zdraví a provoz základní školy: 

1. Žáci 1.- 5. ročníku 

2. Cesta do školy a ze školy 

3. Vstup do budovy školy 

4. V budově školy 

5. Ve třídě 

6. Při podezření na možné příznaky COVID – 19 

7. Rámcová pravidla pro školní stravování 

8. Osoby s rizikovými faktory 

9. Dokumenty k přijetí žáka do školy 

 

   

mailto:zs.lochovice@sendme.cz


Akceptuji to, že v případě přihlášení je žák povinen dodržovat pravidla, s nimiž bude před první 

hodinou výuky seznámen.  

Za účelem seznámení se zákonných zástupců s pravidly vzdělávání v období prezenční výuky pro žáky 

prvního stupně budou na webové stránce školy a na vývěsce na budově školy umístěné tyto 

dokumenty:  

1. “Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a její podmínky“  -  provoz základní školy v rámci 

prezenční výuky žáků prvního stupně základní školy, především pravidla bezpečnostních 

opatření vydaných v souladu s metodickým pokynem MŠMT – „Ochrana zdraví a provoz ZŠ v 

období do konce školního roku 2019/2020“. V tomto pokynu ředitelky školy se stanoví 

konkrétní podmínky pobytu a pohybu žáků ve škole v průběhu příchodu a odchodu žáků do 

školy, vzdělávacího procesu a přestávek, včetně polední přestávky na oběd. Po celou dobu 

přítomnosti žáků ve škole bude rovněž zajištěn pedagogický dohled a žáci budou podrobně 

seznámeni s pravidly a povinnostmi zajišťujícími jejich bezpečnost.  

2. S rozvrhem výuky, pedagogickým obsazením výuky a případným zařazením žáků do skupin.  

3. S tím, že po dobu výuky a pobytu žáků ve škole jsou žáci povinni nosit ochranné pomůcky – 

roušky atp., ostatní ochranné pomůcky jsou pouze doporučené (štít a rukavice). Škola zajistí 

dezinfekční prostředky a pravidelný úklid pomocí dez. prostředků v souladu s pokynem 

MŠMT. Ochranné pomůcky budou používat i všichni zaměstnanci školy.  

4. Přihláška dítěte k prezenční výuce. 

5. Čestné prohlášení. 

 

 

 

V ……………………………………………………. 

 

 

Podpis zákonného zástupce………………………………………………….. 

 

 

 

 


