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PŘIHLÁŠKA ZÁVAZNÉHO ZÁJMU KE KONZULTAČNÍM DNŮM NA 2. stupni 

 

Vzhledem k mimořádné organizaci 2. pololetí školního roku 2019/2020 a vyhlášeným 

opatřením a organizaci 2. pololetí spojené se zajištěním personálních, organizačních  

a provozních podmínek v Základní škole Josefa Hlávky Přeštice ředitelství školy předkládá 

zákonným zástupcům žáka Přihlášku závazného zájmu.  

 

Přihlášku je nutné odevzdat třídnímu učiteli nejdéle do pondělí 1. června do 15 hod. 

prostřednictví aplikace BAKALÁŘ, kterou žáci používají pro distanční výuku!  

Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel a žák nebude zařazen do studijní skupiny! 

 

 

Zákonný zástupce žáka/žákyně………………………………………………………………. 

     (čitelně jméno a příjmení žáka) 

 

třída…………………… závazně přihlašuje / nepřihlašuje 
nehodící se škrtněte  

ke konzultačním  

 

 

dnům dle podmínek uvedených níže. (přihlášku vraťte i v případě, že žáka nepřihlásíte 

k výuce) 

 

Podmínky konzultačních dnů: 

 

1. dopolední výuka dle rozpisu jednotlivých ročníků. V případě přihlášení je žák povinen 

účastnit se všech určených konzultací v daných dnech   
2. neměnné skupiny o počtu maximálně 15 žáků; skupiny mohou být tvořeny i žáky různých 

tříd 

3. v jedné lavici bude pouze 1 žák 

4. každý žák bude mít alespoň své vlastní 2 roušky na zakrytí nosu a úst a vlastní sáček na 

odložení použité roušky 

5. zákonný zástupce vyplní a při nástupu žák předá Čestné prohlášení (viz příloha) a při 

změnách bude bezodkladně informovat vedení školy 

6. v případě příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID -19  NESMÍ žák do školy vstoupit a tato skutečnost bude IHNED 

nahlášena vedení školy 

7. místo výuky, začátky a konce vyučování dle rozpisu jednotlivých tříd 

8. vstup do budovy školy je povolen POUZE žákům 

9. žáci budou dodržovat veškerá nařízená zdravotně hygienická opatření Ministerstvem 

zdravotnictví a nařízení školy 

10. V rámci konzultací jsou platná ustanovení Školního řádu Základní školy Josefa Hlávky 

Přeštice. 

V případě přihlášení souhlasím s podmínkami konzultací. 

 

 

 

V Přešticích……………………  …………………………………………… 

        Podpis zákonného zástupce 
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PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 

 

Školní stravování bude zajištěno v rámci školní jídelny v souladu se všemi hygienickými a 

organizačními doporučeními formou výdeje teplé stravy. Nárok na školní stravování mají 

pouze žáci, kteří se účastní konzultačních dnů a pouze ve dnech, kdy probíhají 

konzultační dny. 

 

Přihlášku je nutné odevzdat třídnímu učiteli nejdéle do pondělí 1. června do 15. 00 hod. 

prostřednictví aplikace BAKALÁŘ, kterou žáci používají pro distanční výuku!  

 

 

Zákonný zástupce žáka/žákyně………………………………………………………………. 

     (čitelně jméno a příjmení žáka) 

 

třída…………………… závazně přihlašuje / nepřihlašuje 
nehodící se škrtněte  

ke stravování. 

 

 

       ………………………………………. 

           podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 

V případě dotazů se lze obrátit na vedení školy, kontakt na www.zsprestice.cz. 

 

http://www.zsprestice.cz/

