ORGANIZACE VÝUKY ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020, je od 11. května
umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků základních škol.
• Výuka slouží výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední
školy. Výuky se nemůže účastnit žák, který přijímací zkoušky na SŠ
nevykonává.
• Účast žáka není povinná
• Výuka bude probíhat v souladu s hygienickými a bezpečnostními
opatřeními vydané MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ

ORGANIZACE
• Žáci budou rozděleni do 2 skupin – jejich složení je po celou dobu
neměnné.
• Žáka nelze přiřadit do školní skupiny později, než k 11. květnu.
• Výuka bude probíhat každé úterý a čtvrtek: od 7:40 do 11:10
• Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky – matematika, český jazyk
• Výuka bude probíhat do doby realizace přijímacích zkoušek na SŠ – termín
je stanoven na 8. a 9. června /harmonogram přijímacích zkoušek na ŠS/
• Školní jídelna bude v provozu od 25. května, prozatím nepočítejte se
stravováním
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
• Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato
prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví, a
o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta
chuti a čichu apod.).
• Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi
osobní účast ve škole umožněna.
• Čestné prohlášení je přístupné na stránkách ZŠ /sekce dokumenty/

OMLOUVÁNÍ ŽÁKA
• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti
žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o
důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
Cesta do školy a ze školy
• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména:
o Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
o Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné
domácnosti).
Příchod ke škole, pohyb před školou, vstup do budovy školy
• Stanovené skupiny se shromažďují u hlavního vchodu + zadní vchod ve
dvoře do školní jídelny.
• Vzájemně se dodržují rozestupy minimálně 2 metry.
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím
osobám.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení
roušky. Bezprostředně po skončení výuky opustí žáci školu.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je
důvodem nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či
přípravy.

V budově školy
• Žáci se nesmí stýkat se žáky zařazenými do ostatních skupin. Při přesunech
dodržují žáci odstupy 2 metry vždy, když je to možné, a to jak od ostatních
žáků, tak od zaměstnanců školy.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
• Neprodleně po přezutí musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Žáci se
mohou pohybovat jen ve vymezených prostorách, navštěvovat jen určené
toalety.

Ve třídě
• Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15
• Každý žák bude sedět sám v lavici. Mezi jednotlivými žáky i mezi žáky a
učitelem bude odstup min. 2m.
• O použití/nepoužití roušky ve třídě rozhoduje vyučující, a to s ohledem na
charakter probíhající aktivity. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do
sáčku.
• Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své
třídě.

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.
• 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.

