
OZNÁMENÍ RODIČŮM ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU 
 

k možnosti osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole  
pro účely přípravy na přijímací zkoušky od 11. 5. do doby konání zkoušek  

 

  
 

Tyto vzdělávací aktivity, provoz školy a hygienická opatření budou v souladu 
s metodikou OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2019/2020 (ke stažení níže). 

• vzdělávání bude probíhat v předmětu český jazyk a matematika každé úterý a čtvrtek 
(v ostatních předmětech probíhá i nadále distanční výuka). 

• příchod žáků před školu od 830 do 845 (zajištěn dohled pedagogického pracovníka) 

• 900 - 1030 – 1. vyučovací blok (út ČJ, čt M) 

• 1030 – 1115 – polední přestávka (možnost přihlášení oběda ve školní jídelně) 

• 1115 – 1245 – 2. vyučovací blok (út M, čt ČJ) 
 

Všichni žáci jsou povinni dodržovat nařízená opatření Ministerstva 
zdravotnictví a nařízení školy v souvislosti s mimořádnými opatřeními. 

 
Projevení zájmu o výuku je zákonný zástupce povinen vyjádřit do 7. 5. 2020 

(telefonicky nebo e-mailem třídní učitelce nebo vedení školy). Složení skupiny je po celou 
dobu neměnné, není možné se přihlašovat a odhlašovat průběžně.  
 

Přihlásit se na oběd 12. 5. je možné do 1200 hodin 11. 5. (telefonicky nebo e-mailem u 
vedoucí školní jídelny). Další obědy je možné přihlašovat a odhlašovat průběžně (dle stálých 
pravidel školní jídelny).  

 
K výuce budou vpuštěni pouze žáci s podepsaným čestným prohlášením o neexistenci 

příznaků a seznámením s rizikovými faktory (ke stažení níže). Originál prohlášení odevzdá 
žák 12. 5. před vstupem do budovy školy pedagogickému pracovníku vykonávajícímu dohled. 

 
Žák musí být vybaven nejméně dvěma rouškami a sáčkem na jejich ukládání. Ve 

společných prostorách školy žák roušku mít musí, o použití roušky při výuce rozhoduje 
učitel. 

 
Přihlášení žáci budou docházet do školy pravidelně, popř. budou omluveni zákonným 

zástupcem u třídního učitele.  
 

Stanovená pravidla se mohou změnit, pokud dojde ze strany MŠMT, MZ nebo Vlády ČR ke změně 

jejich opatření. 


