
Přihláška žáka 2. stupně k docházce do školy 
 

Přítomnost žáků 2. stupně ve škole bude umožněna zejména z těchto důvodů:  
 

• Setkání s třídním učitelem, třídou a řešení třídnických záležitostí. 

• Konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku 

(objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v 

souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.  

• Možnost doplnění podkladů k hodnocení. 

• Socializační aktivity.  

 

Přihlašuji syna/dceru:   …………………………………………………………… 
 

 

Třída: …………...   k  docházce do školy v termínu od 8. 5.  do 30. 6. 2020. 
 

 

Příjmení zákonného zástupce:  …………………………………………………… 
 

 

V Praze dne:  …………………….     Podpis:  …………………………………… 
 

 

• Přihlášku odevzdejte na recepci, mailem třídnímu učiteli nebo vedení školy, 

datovou schránkou nebo vyplňte on-line do  3. 6. 2020. 
 

• Pročtěte si pravidla zveřejněná na www školy pro žáky 2. stupně.  
 

• Podmínkou pro přítomnost žáka ve škole je podepsané čestné prohlášení 

zákonného zástupce o bezrizikovosti. Vyplněné a podepsané prohlášení 

odevzdají žáci při prvním vstupu do školy. Bez prohlášení nebo bez podpisu 

zákonným zástupcem, nebude žákovi účast ve škole umožněna.  
 

• Podle ročníků, zájmu o předměty nebo konzultace budou z žáků vytvořeny 

skupiny do 15 osob. 
 

• Dohled nad skupinou nemusí vykonávat třídní učitel!! 
 

• Program bude organizován v blocích po 30 min a bude začínat odstupňovaně 

v čase od 10.00  -  10.15 hod a bude končit mezi 11.10  – 11.35 hod. 
 

• Jeden z bloků bude organizovat třídní učitel (bude-li ve škole – viz rizikové 

skupiny), druhý blok bude mít konzultační charakter dle domluvy s učiteli 

odborných předmětů. 
 

• Každý ročník bude mít program ve škole jeden den v týdnu v různé dny (bude 

upřesněno v příštím týdnu). 
 

• Odlišná organizace bude možná jen po dohodě skupiny (třídy) s třídním 

učitelem. 
 

• Obědy pro žáky 2. stupně škola podle požadovaných pravidel zajistit nemůže. 
 

• Vzdělávání na dálku bude pokračovat do konce školního roku. 
 

• V příštím týdnu obdrží žáci od třídních učitelů upřesňující informace, které 

budou také na www školy. 


