
Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace 

Komenského 101, 687 51  Nivnice  

 

PŘIHLÁŠKA 

žáka 1. – 5. ročníku k docházce do základní školy  

v době omezeného provozu    
  

Přihlašuji svého syna/dceru: ………………………………………………………….………………….… 

žáka/yni třídy……………….. k docházce do ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice v době omezeného 

provozu od 25. 5. 2020 v tomto rozsahu (zaznačte křížkem): 

dopolední aktivity od 8.30 do 12.30 h (škola se otevírá v 8.00 h) 

            odpolední aktivity od 12.30 do ………………………  (uveďte přesný čas odchodu žáka ze školy) 

  žák odchází ze školy sám 

žák odchází v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby: 

………………………………………………………(uveďte, s kým žák odchází) 

 

UPOZORNĚNÍ: Při prvním vstupu do školy žák přinese vyplněné a podepsané Čestné prohlášení. 

Bez tohoto prohlášení žák nebude do školy vpuštěn!!! 

Přihlášení žáci budou rozděleni do skupin. Skupiny žáků budou po celou dobu v jedné učebně v dolní 

škole (na oběd a zpět se všichni přesunují pod vedením učitele).  

Žák do školy vstupuje a odchází sám. Rodiče do školy nevstupují, neshlukují se před školou.  

Kritéria: Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti 

školy, bude rozhodnuto o přijetí žáků podle těchto kritérií: 

a) žáci, jejichž rodiče pracují v rámci integrovaného záchranného systému (policie, záchranná služba, 

hasiči) nebo jako pracovníci zdravotnických zařízení 

b) žáci 1. ročníku 

c) žáci 2. ročníku 

d) žáci 3. ročníku 

e) žáci 4. ročníku 

f) žáci 5. ročníku 

Alespoň jeden z rodičů je zaměstnán v rámci IZS nebo ve zdravotnickém zařízení:           ano 

                                                           ne  

 

 

Potvrzuji, že jsem se řádně seznámil/a s podmínkami organizace vzdělávacích aktivit a dalšími 

souvislostmi spojenými s jejich organizací.  

 

………………………………………………………………………………………………………..……… 

Jméno a příjmení zákonného zástupce (hůlkovým písmem) 

  

………………………….  ….………………………………………………..……………………………. 

Telefon    Mail 

 

V…………………….dne……………….   ……………………………………………  
Podpis zákonného zástupce 

Podepsanou přihlášku odevzdejte nejpozději do 18. 5. 2020 

v době od 7.00 do 15.00 h  do krabice umístěné u zadního vchodu v budově horní školy.  


