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Instrukce pro rodiče a žáky 9. třídy k jejich docházce do školy 
 

Obecné pokyny 

➢ při cestě do školy a ze školy je nutné zakrývat ústa a nos ochrannými prostředky a dodržovat 2 metry 

rozestupy 

➢ do areálu školy přichází žáci nejdříve v 7.50 a jdou rovnou do šaten, nesmí se shromažďovat před 

školou ve skupinkách 

➢ vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

➢ v šatnách se zbytečně nezdržují, po přezutí jdou rovnou do své kmenové třídy 

➢ žáci mají zakázáno vstupovat do jiných učeben a částí školy mimo svou kmenovou třídu, šatny a 

přilehlé WC 

➢ ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny) nosí žáci roušky, stejně tak i před budovou školy 

➢ po vstupu do budovy školy použijí žáci dezinfekci, která je umístěna u hlavního vchodu 

 

Ve třídě 

➢ po příchodu do třídy každý žák použije dezinfekci na ruce 

➢ každý žák má ve třídě svou lavici, která je mu přidělena po celou dobu jeho docházky do školy 

➢ v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup 2 metry 

➢ žák musí mít na jeden den ve škole s sebou přineseny alespoň 2 roušky a sáček na uložení roušky 

➢ při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do svého sáčku 

➢ pokud dochází k bližšímu kontaktu než 2 metry, musí roušku nosit i ve třídě (přestávky, skupinová 

práce) 

➢ při přesunech ve škole je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné 

➢ žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě, stejně tak po použití 

WC a před každým jídlem 

➢ v případě příznivého počasí po domluvě s vyučujícím mohou žáci trávit přestávky venku 

➢ škola vede evidenci o docházce žáků do školy, nezapočítává se však do celkové absence 2. pololetí 

 

Výuka 

➢ připouští se střídání více vyučujících u žáků 9. třídy vzhledem k nezbytnosti přípravy těchto žáků na 

přijímací zkoušky 

➢ obsahem výuky je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací 

zkoušku 

➢ v týdnu od 11.5. do 15.5. a v týdnu od 18.5. do 22.5. mají žáci výuku po dobu 4 vyučovacích hodin 

v tyto dny: pondělí, středa, čtvrtek od 8.00 do 11.40 (rozvrh výuky od 25.5. bude upřesněn 21.5.) 

 

 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 

Pondělí MAT MAT CJL CJL 

Středa AJ AJ MAT MAT 

Čtvrtek CJL CJL CJL MAT 

 

➢ po skončení vyučování žák bez prodlení opustí budovu školy 

➢ v ostatních předmětech probíhá pro žáky 9. třída i nadále distanční výuka 

 

Pro rodiče 

➢ docházka žáků do školy není povinná, a to zejména u žáků, u nichž dochází ke kontaktu s osobami 

s rizikovými faktory či sami patří mezi okruh těchto osob 

➢ rodiče mají povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením rizikových skupin před 

nástupem jejich dítěte do školy 



➢ omlouvání probíhá u žáků přihlášených ke vzdělávacím aktivitám ve škole standartním způsobem dle 

Školního řádu (při absenci žáka je nutno neprodleně – v den absence – informovat třídního učitele 

osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka). V případě nepřítomnosti žáka 

delší než 3 dny bude žádat škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o 

tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. 

➢ 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, bude umístěn do samostatné místnosti a 

kontaktují se zákonní zástupci žáka ohledně jeho okamžitého vyzvednutí ze školy. O podezření 

informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

 

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. 

 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s uvedenými instrukcemi. 

 

 

V Lužicích dne ………………….  

 

 

Jméno zákonného zástupce: ………………………………………………. Podpis: ………………….. 


