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PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE K ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH 

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAHA- KBELY OD 25. 5. 2020 

 

1. Jméno dítěte: 

 

2. Třída, kterou mé dítě navštěvuje:  

 

3. Přihlašuji své dítě k účasti na vzdělávacích aktivitách v budově ZŠ Praha – Kbely od 

25. 5. 2020 (zakroužkujte nebo jinak označte vybranou variantu):    ANO      NE 

 

4. Mé dítě se ve škole bude účastnit: (zakroužkujte nebo jinak označte písmeno u 

vybrané varianty – pouze jednu možnost) 

A. Pouze dopolední části (cca od 8 do 12 hodin) 

B. Dopolední i odpolední části (cca od 8 do 16 hodin, dřívější odchod 

z odpoledních aktivit je možný) 

C. Nebude se vzdělávacích aktivit ve škole účastnit vůbec, nadále bude 

pokračovat v distanční výuce 

D. Bude se stravovat ve školní jídelně 

E. Nebude se stravovat ve školní jídelně 

 

Před vyplněním přihlášky doporučujeme důkladně prostudovat přiložený dokument s názvem 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, kterým 

se škola při organizace vzdělávacích aktivit v budově školy bude řídit. 

Přihlášku, prosím, pošlete třídním učitelům/kám nejpozději do pátku 15. 5. 2020. Na základě 

zjištěného počtu přihlášených žáků a žákyň budou následně vytvořeny školní skupiny ze žáků 

jedné třídy nebo jednoho ročníku s maximálním počtem 15. Zároveň budou určeni pedagogičtí 

pracovníci, kteří budou k jednotlivým skupinám přiděleni.  

V týdnu od 18. 5. 2020 dostanete informace, do které skupiny vaše dítě patří, časy příchodu a 

odchodu do školy a způsobu omlouvání nepřítomnosti žáka. Zároveň budou zveřejněny 

informace o organizaci vzdělávacích aktivit a hygienických opatřeních ve škole.  

 

Děkujeme za spolupráci 

Vedení ZŠ Praha - Kbely 
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