
1. Zájem o účast na přípravě na přijímací zkoušky ( proběhnou 8.6.)  a o stravování sdělili rodiče 
třídnímu učiteli do 5. 5.. Žáka nelze zařadit do skupiny po 11.5., není možné ani měnit skupinu. 

2. Denně bude probíhat intenzivní příprava v rozsahu 2 hodiny českého jazyka a 2 hodiny matematiky.  
Příprava je dobrovolná, ale předpokládáme pravidelnou docházku žáků (bude evidována) a jejich 
aktivní přístup. Po prvním týdnu systém vyhodnotíme a podle potřeb žáků a rodičů upravíme.  

3. Žáci, kteří nevykonávají přijímací zkoušku a nebudou docházet do školy, pokračují v distančním 
vzdělávání, které bude upraveno podle pokynů třídního učitele a vyučujících.  

4. Žáci, kteří se účastní přípravy na přijímací zkoušky se řídí těmito organizačními pokyny: 
- Žák odevzdá  11.5. při vstupu do školy zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení /viz. 

příloha/. Bez podepsaného prohlášení nebude žákům umožněna účast při výuce. 
- V pondělí 11. 5. provede třídní učitel poučení žáků podle manuálu MŠMT a ZŠ. 
- Žák přesně dodržuje časový rozvrh výuky a provozu školy, tj. nástup do školy, začátek a 

ukončení vyučování i všechny ostatní pokyny a stanovená hygienická opatření.  
- Při opakovaném nedodržování hygienických pravidel může být žák vyřazen z výuky. 

1. Žáci se neshromažďují před budovou, ale přichází do školy jednotlivě, vždy s rouškou a v přesně 
stanovený čas. Do budovy vstupují hlavním vchodem přes vestibul přímo do své třídy, šatny 
nepoužívají, přezouvání je dobrovolné.   

2. Časový rozvrh:  
příchod     9.A  8:15  9.B  8:30 9.C 8:45 
Zahájení vyučování     9.A  8:30 9.B  8:45 9.C  9:00  
ukončení výuky a ochody na oběd  9.A 12:00  9.B  12:15 9.C  12:30.  
Všechny přestávky trvají 10 minut.  
 
V pondělí  11.5. je do 10:00 odstávka vody, proto bude příchod  9.A 9:50,    9.B  10:00,   9.C 10:00. 
 

3. Ve třídě sedí žák s předepsaným odstupem, podle pokynů učitele provádí mytí i desinfekci rukou. 
4. Roušku ve třídě si může žák sundat z úst až na pokyn vyučujícího a uschová ji do svého sáčku. Na 1 

den musí mít žák alespoň 2 roušky. 
5. Ve všech společných prostorách musí mít žák nasazenou roušku, např. při vstupu do budovy, 

odchodu na WC, na oběd, apod. Na WC odchází a vstupují jednotlivě. 
6. Žák se zdržuje výhradně na svém patře, tento prostor může opustit pouze s vyučujícím. Při svačině 

je na svém místě, konzumace probíhá samostatně,  s dostatečným odstupem od ostatních žáků. 
7. Po ukončení výuky si žáci nasadí roušky a odchází s vyučujícím do jídelny. Před vstupem do jídelny si 

žák desinfikuje ruce, poté převezme jídlo a sedá si samostatně ke stolu. U stolu si sundá roušku, sní 
oběd, nasadí roušku a odnese tácek. Poté odchází samostatně z budovy východem u jídelny a 
nezdržuje se před školou.  

8. Škola zajistí desinfekční a hygienické prostředky v potřebném rozsahu, přesto je vhodné a 
DOPORUČUJEME, aby žáci měli vlastní desinfekci rukou, toaletní kapesníky a papír, sáčky na použité 
roušky, případně příbor do jídelny. 


