
Vážení rodiče, 
vzhledem k možnosti otevření ZŠ a MŠ Olomučany od 25.5. zjišťujeme zájem o osobní účast na výuce v ZŠ
či MŠ Vašeho dítěte. Podotýkám, že účast Vašeho syn/ Vaší dcery je dobrovolná a záleží pouze na Vašem
rozhodnutí. Žáci, kteří se výuky ve škole nezúčastní, se budou nadále vzdělávat prostřednictvím výuky na
dálku, jejíž obsah se bude shodovat s obsahem výuky žáků ve škole. 

Vyzývám rodiče, aby zvážili přítomnost svého dítěte, pokud naplňuje alespoň jeden z níže uvedených
bodů nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
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). 

Teprve na základě informací od Vás rodičů o počtech žáků, můžeme nastavit pravidla výuky a 
provozu  v souladu s metodikou MŠMT vydanou 2.5.2020 a především proveditelnou v našich  
podmínkách na ZŠ a MŠ Olomučany.

Při nástupu do zařízení dne 25.5. jsou rodiči povinni podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha) – 
věnujte pozornost stanoveným rizikovým faktorům

Vážení rodiče žáků ZŠ

do 7. 5. 2020 odpovězte třídní učitelce svého dítěte e -  mailem na následující otázky:

1. Bude Váš syn/Vaše dcera docházet pravidelně na výuku do ZŠ od 25. 5. 2020 do 30.6.2020?
2. Pokud ano, máte zájem o odpolední zájmovou činnost (maximálně do 15:30 hodin s tím, že dítě

může odejít ze školy dříve)

 Z organizačních důvodů (dělení dětí do skupin) jsou Vaše odpovědi velmi důležité.

Vážení rodiče žáků MŠ.

do 7. 5. 2020 odpovězte třídní učitelce svého dítěte e - mailem na následující otázku:

         Bude Váš syn/Vaše dcera docházet na výuku do MŠ od 25. 5. 2020 do 30.6.2020?

Z organizačních důvodů (dělení dětí do skupin) je Vaše odpověď velmi důležitá. 

Děkuji a jsem s pozdravem. 
Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy


