
Dobrovolná prezenční výuka žáků 9. tříd podle rozhodnutí MŠMT ze dne 
30. 4. 2020 

  
Ředitelka školy tímto informuje zákonné zástupce žáků 9. tříd o možnosti účasti žáků 9. ročníku na 
vzdělávacích aktivitách od 11. 5. 2020. 
  
Vážení rodiče,  
na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 30. 4. 2020 bude obnovena výuka na ZŠ pro 9. ročník od 11. 5. 2020 
formou přípravy na přijímací zkoušky, a to ve školních skupinách podle počtu přihlášených žáků. Příprava 
bude probíhat od pondělí do čtvrtka – matematika, český jazyk, anglický jazyk.  
Zákonní zástupci žáky přihlašují k docházce svým třídním učitelům do 7. 5. 2020 a seznámí se s pravidly k 
ochraně zdraví + podepisují čestné prohlášení, které odesílají naskenované s podpisem třídním učitelkám 
nebo jej žáci přinesou při vstupu do školy dne 11. 5. 2020.  

 čestné prohlášení zákonného zástupce  

K organizaci vzdělávání: 

- přístup do školy bude umožněn jen přihlášeným žákům (zákonní zástupci podepisují čestné prohlášení 
+ seznámení s pravidly pro příchod, odchod a pobyt ve škole) 

- zákonní zástupci písemně přihlašují žáka nejpozději do 7. 5. 2020 
- přihlášení žáci budou rozděleni do školních skupin (max. 15 žáků), jejich složení je neměnné po celou 

dobu docházky  
- obsahem výuky bude pouze učivo z předmětů přijímací zkoušky, tj. učivo matematiky a českého 

jazyka v celkovém rozsahu 8 hodin týdně a anglického jazyka 3 hodiny týdně, výuka bude od 9.00 do 
11.35, pro každou skupinu bude konkrétně vytvořen rozvrh, který bude předem sdělen žákům a 
zákonným zástupcům 

- škola bude pro žáky otevřena ráno od 8.50, žáci se nesmí shromažďovat před školou, ale budou 
odcházet rovnou do předem určené třídy pro danou skupinu   

- skupina 9. A-1 bude přicházet bočním vchodem od jídelny 
- skupina 9. A-2 bude přicházet bočním vchodem u venkovní učebny 
- skupina 9. B bude přicházet hlavním vchodem 
- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (viz. níže), jejich opakované nedodržování je po 

upozornění zák. zástupce důvodem k vyřazení žáka ze skupiny 
- školní stravování bude zajištěno od 25. 5. 2020 
- škola vede evidenci docházky, nepřítomnost přihlášených žáků omlouvá zákonný zástupce 

Přihlášený žák je povinen dodržovat tato hygienická opatření: 

1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla stanovená krizovými opatřeními, tedy 
zakrytí úst a nosu ochranným prostředkem a dodržení odstupů 2 m (není nutné u členů společné 
domácnosti). 

2. Žáci se nikde v prostoru kolem a u školy neshromažďují, vcházejí do prostoru školy vstupními 
dveřmi a plynule jdou do určené učebny své skupiny, nevstupují do prostoru šaten, přezují se před 
vstupem do třídy na určeném místě 

3. I před školou je v souladu s krizovými opatřeními nutné dodržovat odstupy 2 m od sebe (není nutné 
u členů společné domácnosti). 

4. Všichni zaměstnanci i žáci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
5. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 1 - 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování (po 

upozornění zákonného zástupce žáka) je důvodem vyřazení žáka ze skupiny. 

https://cloud2r.edupage.org/cloud/priloha_cestne_prohlaseni_covid.pdf?z%3AcahzGmZlQ0z%2B3fuuworyYE2B26IMtdZ1fhwo%2FYyBflxTy2cX3JgK0GKMkfwDCkkj


7. Ve třídě musí každý žák po příchodu do třídy použít dezinfekci na ruce spolu s předchozím umytím 
rukou, dále si ruce myje (dezinfikuje) po každém vzdělávacím bloku. 

8. Ve třídě je zachován odstup 2 m (každý žák ve své lavici), při výuce žáci ani pedagogičtí pracovníci 
nemusí nosit roušku – žáci si roušku vždy při sejmutí z obličeje odkládají do připraveného sáčku. 

9. Školní stravování nebude do 25. 5. 2020 zajištěno – žáci si mohou přinést vlastní stravu, kterou 
konzumují výhradně v určené době (roušku odkládají do sáčku, svačí ve vzdálenosti 2 m od 
ostatních). 

10. Žák je předem seznámen s tím, do jaké skupiny je zařazen, složení skupin je neměnné po celou 
dobu, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020. 

11. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka, žádá škola od 
zákonného zástupce omluvení nepřítomnosti ve skupině. 

12. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí 
do školy vstoupit. 

13. Pokud žák během pobytu ve škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 
samostatné místnosti a škola bude informovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité 

vyzvednutí žáka. 

Rozvrhy pro jednotlivé dny a skupiny 

Pondělí 9. A-1 - učebna M Cwij 9. A-2 - učebna 7. C 9.B - učebna ČJ  Pát 

1. hod. 9.00 - 9.45 M ČJ AJ 

2. hod. 9.55 - 10.40 ČJ M ČJ 

3. hod. 10.50 - 11.35 AJ AJ M 

 

Úterý 9. A-1 - učebna M Cwij 9. A-2 - učebna 7. C 9.B - učebna ČJ  Pát 

1. hod. 9.00 - 9.45 M ČJ ČJ 

2. hod. 9.55 - 10.40 ČJ M M 

  

      

 

 

 



 

Středa 9. A-1 - učebna M Cwij 9. A-2 - učebna 7. C 9.B - učebna ČJ  Pát 

1. hod. 9.00 - 9.45 M ČJ AJ 

2. hod. 9.55 - 10.40 AJ M ČJ 

3. hod. 10.50 - 11.35 ČJ AJ M 

 

Čtvrtek 9. A-1 - učebna M Cwij 9. A-2 - učebna 7. C 9.B - učebna ČJ  Pát 

1. hod. 9.00 - 9.45 M ČJ M 

2. hod. 9.55 - 10.40 AJ M AJ 

3. hod. 10.50 - 11.35 ČJ AJ ČJ 

 


