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INFORMACE K ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 

 

Na základě informací z MŠMT ČR k zahájení přípravy pro žáky 9. ročníků bude příprava na škole 

probíhat následovně:  

Příprava k přijímacím zkouškám bude zahájena 11.5. 2020. Příprava bude probíhat z českého jazyka a 

matematiky vždy v pondělí a ve čtvrtek ve třech skupinách.  

1. Skupina 9.A I.  

2. Skupina 9.A II. 

3. Skupina 9.B 

První den, tj. 11.5. žáci přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení (bude k dispozici na webu 

školy), které předají vyučujícímu matematiky. Bez podepsaného čestného prohlášení nebudou žáci do 

školy vpuštěni. Žáci přichází do školy dle tohoto časového harmonogramu.  

1. Skupina 9.A I. v 7:50, vyzvedne je Mgr. Konečná 

2. Skupina 9.A II. v 7:55, vyzvedne je Mgr. Ševčíková 

3. Skupina 9.B v 8:00, vyzvedne je Mgr. Fišerová 

První hodinu bude probíhat matematika od 8:00 do 9:00, následuje desetiminutová přestávka od 

09:10 hod do 10:10 hod bude probíhat hodina českého jazyka. Odchody ze školy zajistí vyučující 

českého jazyka a to: v 10:10 hod 9.A I. (Mgr. Hrtusová) v 10:15 9.A II. (Mgr. Tylečková) a 9.B (Mgr. 

Hochmanová) 

Ve čtvrtek bude dodržen výše uvedený časový harmonogram s tím, že si žáky vyzvedávají vyučující 

českého jazyka. Odvádět žáky ze školy budou ve stejném časovém harmonogramu vyučující 

matematiky.  

Další pokyny a informace 

 Před vstupem do budovy žákům bude změřena teplota zaměstnancem školy. Při zvýšené 

teplotě žáci nebudou vpuštěni do budovy školy. Pozdější příchod není možný.  

 Žáci před školou udržují minimální rozestupy 2 metry a všichni mají zakryta ústa a nos.  

 Vstup do školy je povolen pouze žákům. Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných 

prostorách (mimo třídu) roušku. Ve třídě je nošení roušek na zvážení vyučujícího.  

 Každý žák musí mít na jeden den minimálně 2 roušky a jeden sáček na uložení použité roušky.  
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 Výuka 9. B bude probíhat v multimediální učebně počítačů, výuka 9.A I. ve fyzikální učebně a 

výuka 9.A II. ve třídě 9.A.  

 Pohyb žáků po škole není možný. Stravování v ŠJ není zajištěno.  

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po 

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

resp. vyřazení žáka ze skupiny přípravy.  

 Žáci nepoužívají prostory šatny, přezouvat se budou u učeben. Neprodleně po přezutí a 

příchodu do třídy musí každý žák použít desinfekci na ruce, doporučuje se umytí rukou (20-30 

vteřin vodou a tekutým mýdlem.  

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků Covid 19 je nutné umístit jej do samostatné 

místnosti a kontaktovat zákonného zástupce žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí 

žáka.  

Mgr. Hana Bayerová 

ředitelka školy 


