
Vážení rodiče, 

Vážení zákonní zástupci,  

 

Jak jistě víte, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020, je od 11. 5. umožněna 

osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. 

Obsahem výuky bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky (M, Čj), cílem je příprava na 

přijímací zkoušku. Současné formy výuky zůstanou i po částečném otevření školy zachovány a 

budou probíhat v nezměněném rozsahu. 

Výuka v tomto období bude mít řadu specifik, která jsou uvedena v následujících bodech. Prioritou je 

jak ochrana zdraví Vašich dětí, tak i všech zaměstnanců školy. 

 

 

✓ Maximální počet žáků ve skupině je 15.  

✓ Před vstupem do školy každý žák odevzdá „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

a infekčního onemocnění“ (viz příloha). Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. 

✓ Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než  

k 11. 5. 2020. 

✓ Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každé pondělí a středu v rozsahu dvou 

hodin (60 min. ČJ, 10 min. přestávka, 60 min. M). 

✓ Vyučovány budou předměty český jazyk a matematika 

✓ Výuka bude probíhat vždy od 8:00 do 10:10 hod. 

✓ Školní stravování nebude pro žáky 9. ročníků zajištěno 

 

Pro pobyt ve škole budou závazná následující pravidla 

 

✓ Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

✓ Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

✓ Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

✓ Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do 

školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

✓ Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 

metru). 

Ve třídě 

✓ Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. 

Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

✓ Složení skupin žáků se stanoví předem a bude neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv 

změnám ve složení skupiny žáků. 

✓ Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v 

lavici ve třídě. 

✓ V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. 

při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

✓ Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

✓ Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

✓ Škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy.  



✓ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 

✓ Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 

samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité 

vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními, zejména: 

✓ Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

✓ Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy 

nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

✓ Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

(není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

✓ Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 

Vážení rodiče, zvažte, prosím, zda za výše uvedených podmínek žáka do školy pošlete nebo se  

i nadále bude připravovat pomocí již zavedené praxe. 

 

 

 

 


