
Podrobnější informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce 
  
Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví a 

rozhodli o účasti žáka s vědomím, že do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň 

jeden bod (2-8) uvedený níže, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije 

ve společné domácnosti.   

  

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 nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 

hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při 

protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů 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).  

 

  
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy od 5. 6. 2020 doručením vyplněné a 
podepsané Přihlášky k třídnickým hodinám a to v papírové podobě nebo elektronicky na email: 
skola@zs-palackeho.cz  
Nejpozději při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění společně s písemným seznámením s 
vymezením rizikových skupin.  
Oba tiskopisy jsou na webových stránkách školy a také volně k dispozici v „katru“ školy.  
 

 Skupinu tvoří max. 15 žáků, složení žáků ve skupině zůstává neměnné, ročníky lze spojit.  

 Třídnické hodiny budou probíhat v úterý od 9:00 do 9:45 (9. 6., 16. 6. a 23. 6. 2020) 

 

Vybraná hygienická opatření  
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, zejména:  
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné 
např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  
 
Příchod ke škole a pohyb před školou  
Žáky před školou vyzvedává pověřený  pracovník.  

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

Každý žák bude mít s sebou roušku 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.  

 


