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Lišov
ředitel
Vážení rodiče,
od pondělí 11. května otevíráme školu pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací
zkoušky.
Vyučovat budeme český jazyk a matematiku, a to alespoň od prvního týdne v rozsahu:
ve středu od 8.30 do 11.45 český jazyk a v pátek od 10.00 do 12.00 s nezbytnými krátkými
přestávkami s tím, že matematika nejspíš ještě přibyde. Vše se bude měnit v závislosti na
potřebách žáků, lze se domluvit s kolegy i na jiném režimu. Konzultace z matematiky povede
pan učitel Tomáš Luksch, je zde dále možnost pracovat i v on-line prostředí s paní učitelkou
Renatou Lukschovou, konzultace z českého jazyka povede pan učitel Ondřej Peterka . Výuka
bude probíhat nejspíše v prostorách třídy 9.A.
Skupiny nesmějí být větší než 15 žáků a všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická
opatření. Pokud by některý žák nařízení školy nedodržoval, musel by být z výuky vyloučen.
Stravování nebude zajištěno vzhledem k malému počtu žáků. V pondělí 11. května odevzdají
žáci čestné prohlášení (je možné stáhnout na webu školy), že jsou zcela zdrávi a nepřišli do
styku s nakaženou osobou. Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud se žák přihlásí, měl by
do školy chodit či být včas řádně omluven.
Všechny zásady správného dodržování hygienických požadavků jsou detailně zpracovány
v manuálu MŠMT, který je umístěn na webu školy. Projděte prosím se svými dětmi základní
pravidla, která se jich týkají. Ve škole budou samozřejmě znovu seznámeni se základními
věcmi.
Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit.
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1 - 7) uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.  1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  2. Onemocnění srdce
a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.  3.
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Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při
protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  4. Těžká
obezita (BMI nad 40 kg/m2).  5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  6. Chronické
onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).  7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 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.
Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka:
-

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví,

-

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Formuláře jsou ke stažení na
webu školy. Žáci, kteří mají zájem o přípravu na přijímací zkoušky, se přihlásí
do 11. května (přihláška ne webu – stačí emailem na adresu: reditel@zslisov.cz)

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám klidné dny
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