
Vážení rodiče, 

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření dojde v omezeném režimu k obnovení 

docházky žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Své rozhodnutí o zařazení 

žáka/žákyně prosím sdělte třídnímu učiteli do 6. 5. 2020  

Podle zájmu určíme skupiny maximálně po 15 žácích. Jedná se o přípravu na přijímací zkoušky 

z matematiky a českého jazyka. Příprava bude probíhat 2x týdně 2h Čj a 2h M. 

Podrobnosti zveřejníme na webových stránkách školy po zjištění zájmu.  

Před prvním vstupem žáka/žákyně do školy je zákonný zástupce žáka povinen vyplnit tato 
prohlášení (formulář bude na webu školy) 

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví, a  

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

 

Žák předá tato prohlášení učiteli před vstupem do budov školy. V případě, že nebude mít tato 

prohlášení s sebou, nebude vpuštěn do budovy a zařazen do přípravy na přijímací zkoušky. 

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

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.  
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.  
 
Rizikové skupiny 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující 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 a/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 a/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).  
 


