
E-mailová adresa *

ANO rozumím

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCE ŽÁKA DO ŠKOLNÍ SKUPINY
OD 25. 5. 2020
Tímto přihlašuji své dítě - děti do školní skupiny od 25. 5. 2020 do konce školního roku. 

*Povinné pole

Váš e-mail:

Jméno a příjmení zákonného zástupce *

Vaše odpověď

Informace pro zákonné zástupce: děti se ve škole nebudou běžně vzdělávat, z
toho vyplývá, že distanční vzdělávání se jich dále týká a jsou povinny ji plnit. Škola
zajišťuje v době od 25. 5. 2020 do konce školního roku běžné školní aktivity, ne
vzdělávání. Děti budou vyzvány jednotlivě pedagogem 25. 5. 2020 před hlavním
vstupem, kde budou připraveny v 7:30 h. Další pokyny budou sdělovány
skupinám individuálně (vstup, program, atd.). Závazné povinnosti a dodržování
pravidel ve školní skupině: 1) nošení roušek ve veřejných prostorách základní
školy a při organizaci skupiny před školou, žák musí být vybaven 2x rouškou a
obalem na ně, 2) podepsání „neinfekčnosti - čestného prohlášení“ před vstupem
do školy, 3) faktický zákaz vstupu žáka do školy v situaci, kdy trpí infekční
chorobou nebo kdy je dáno podezření v této věci,4) dodržování hranic prostor,
ve kterých se žáci mohou ve škole pohybovat a které jsou stanoveny školou. *

Přihlašuji jméno a příjmení dítěte *

Vaše odpověď



ANO mám zájem a přihlašuji své dítě do školní skupiny a jsem si vědom všech rizik a
podmínek spojených s touto docházkou

dítě bude navštěvovat školní skupinu jen dopoledne

dítě bude navštěvovat školní skupinu až do odpoledních hodin

dítě bude ve škole obědvat

dítě nebude ve škole obědvat

NE nemám zájem o navštěvování školní skupiny od 25. 5. 2020 do konce školního
roku

ANO mám zájem a přihlašuji své dítě do školní skupiny a jsem si vědom všech rizik a
podmínek spojených s touto docházkou

dítě bude navštěvovat školní skupinu jen dopoledne

dítě bude navštěvovat školní skupinu až do odpoledních hodin

dítě bude ve škole obědvat

dítě nebude ve škole obědvat

NE nemám zájem o navštěvování školní skupiny od 25. 5. 2020 do konce školního
roku

Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.

Tento formulář byl vytvořen v doméně Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice. Nahlásit zneužití

Škola bude poskytovat od 25. 5. 2020 běžné školní aktivity v režimu školních
skupin od 7:45 h. do 16:00 h. *

Jméno a příjmení dítěte

Vaše odpověď

Škola bude poskytovat od 25. 5. 2020 běžné školní aktivity v režimu školních
skupin od 7:45 h. do 16:00 h.

Odeslat

 Formuláře

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSflk6qpXwI8ukZOa1874VCPznpwKitmtmmIOUajvuSP0bVODg/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflk6qpXwI8ukZOa1874VCPznpwKitmtmmIOUajvuSP0bVODg/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

