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Vážení rodiče, 

 

informuji Vás o organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech výuky žáků 9. třídy. 

 

Žáci 9. třídy se od 11. 5. 2020 mohou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole pro účely přípravy na 

přijímací zkoušky.  

 

Bude probíhat výuka matematiky a českého jazyka ve dnech úterý až čtvrtek od 8.00 do 11.40, a to 

podle rozvrhu: 

1. a 2. vyučovací hodina – matematika 

3. a 4. vyučovací hodina – český jazyk 

Výuka ostatních předmětů bude probíhat i nadále distančně. 

 

Podmínkou účasti žáka ve výuce je vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění, které bude odevzdáno 12. 5. před vstupem do školy (viz příloha).  

 

 

Mgr. Petr Koníř 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V případě Vašeho zájmu vyplňte potvrzení a nejpozději do 7. 5. 2020 odevzdejte v ředitelně školy 

(žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020): 

 

 

Potvrzení zákonného zástupce o účasti žáka ve škole   
 

 

Žák ………………………………………(jméno a příjmení) se zúčastní od 11. 5. 2020 vzdělávání, 

jehož cílem je příprava na přijímací zkoušky.  

 

Souhlasím s používáním virucidní dezinfekce na ruce během pobytu ve školském zařízení. 

 

Byl/la jsem seznámen/a s provozem školy a hygienickými opatřeními. 

 

Mám/nemám zájem o oběd ve školní jídelně ve dnech vyučování.   

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………………………………………..  

 

 

V ………………….                   dne…………………………….. 

 

 

Podpis zákonného zástupce …….………………………………. 
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Provoz školy a hygienická opatření 

Cesta do školy a ze školy  

 Je nutné mít zakrytá ústa a nos rouškou a dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními. 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

 Před školou dodržují žáci odstupy 2 metry.  

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

 Žáci budou do školy vstupovat vchodem od jídelny. 

 Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník v 7.50 hod. 

 Žáci odcházejí ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.  

Vstup do budovy školy 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. 

 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. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem  

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

V budově školy  

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, zejména používat ochranu úst a nosu. 

 Žáci nemají přístup do své šatny, přezouvání bude provizorně probíhat před učebnou. 

 Pohyb žáků v době přestávek se řídí pokyny vyučujícího.  

 Pohyb po budově školy, např. odchod na toaletu, vždy vyžaduje dodržování odstupu 2 metry. 

 Žáci budou mít k dispozici dezinfekci a jednorázové papírové ručníky. 

Ve třídě  

 Každý žák sedí samostatně v jedné lavici. 
 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce (poskytuje 

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

 Žákům i učitelům bude doporučeno nošení roušky. V případě sejmutí roušky si každý žák ukládá 

roušku do sáčku. 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

Při podezření na možné příznaky COVID – 19 

 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. 

 Poskytování školního stravování 

 Žáci, kteří budou přihlášeni ke školnímu stravování, budou přecházet do jídelny a stravovat se pod 

dohledem vyučujícího. 

 Pokrmy včetně příborů vydává personál. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani 

příbory. 

 Rouška se odkládá pouze při konzumaci jídla pití, a to do vlastního sáčku. 

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. 

Omlouvání žáků z výuky 

Zákonný zástupce má v souladu se školním řádem povinnost žáka z výuky omlouvat.  

 


