
Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

v souladu s uvolňováním opatření v oblasti školství se otevření školy uskuteční 25. května 

2020. Nebude se však jednat o klasickou výuku, neboť školní skupiny mohou být tvořeny žáky 

různých ročníků. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků, ale 

stejně tak pedagogických i nepedagogických pracovníků, bude nadále pokračovat i distanční 

výuka – VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU. Přítomnost ve vzdělávacích aktivitách je dobrovolná a záleží 

jen na Vašem rozhodnutí. 

V souvislosti s výše uvedeným prosíme o závazné vyjádření vašeho zájmu, zda svoje dítě v 

období od 25. 05. – 30. 06. 2020 do školy přihlásíte. Z důvodu organizačního zajištění s 

ohledem na technické a personální možnosti školy prosíme o zaslání Vašeho stanoviska ANO 

(PŘIHLAŠUJI) nebo NE (NEPŘIHLAŠUJI) do 12. 05. třídní učitelce do Zprávy v Škola OnLine. 

Při rozhodování o účasti Vašeho dítěte při vzdělávacích aktivitách nezapomeňte zvážit rizikové 

faktory vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR, jak u vašeho dítěte, nebo u osoby žijící ve 

společné domácnosti.  

Podrobné informace o organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech obdržíte opět 

prostřednictvím Zprávy v elektronické žákovské knížce.  

Děkujeme za zaslání Vašeho stanoviska v uvedeném předtermínu.  

S hlubokou úctou 

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy 

 

VYMEZENÉ OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY 

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). 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.  

 

 


