
Základní informace pro rodiče žáků 9. ročníku – prezenční příprava na přijímací zkoušky 

Vážení rodiče, 

na základě vládního usnesení č. 491 ze dne 30. dubna 2020, kdy vláda rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude 

možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy jsem rozhodl, 

že naše škola umožní tuto přípravu při dodržení stanovených provozních a hygienických podmínek. 

Pro zařazení dítěte do příslušné vzdělávací skupiny je povinností zákonných zástupců: 

 vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020,  

(průzkum bude proveden třídními učiteli – nevyjádření se ze strany zák. zástupce v daném termínu bude 

považováno jako odpověď – „nemám zájem“). 

 předat škole nejpozději 11. 5. 2020 prostřednictvím svého dítěte vyplněné čestné prohlášení a seznámení 

(bez tohoto dokumentu nebude žák do školy vpuštěn). 

Rozsah výuky pro žáky 9. ročníku do doby konání přijímacích zkoušek je stanoven: 

 vyučovací dny – pondělí a středa, 

 příchod do školy (místo vstupu bude upřesněno podle počtu skupin) – 8:15, 

 časový rozsah výuky – vždy 60 minut matematika a 60 minut český jazyk, 

 rozvrh hodin (shodný pro pondělí a středu)  

8:30 – 9:30 první vyučovací předmět  9:30 – 9:50 přestávka 

9:50 – 10:50 druhý vyučovací předmět  10:50 - 11:00 opuštění prostor škol 

Stanovená pravidla a podmínky výuky 

 Ředitel školy provede rozdělení do skupin s max. počtem 15 žáků. 

 Ředitel školy zajistí, aby každý žák byl v samostatné lavici, které budou uspořádány s příslušnými rozestupy. 

 Složení skupin je neměnné po celou dobu. 

 Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. 

 Obsahem výuku bude učivo z předmětů potřebných na přijímací zkoušky. 

 Ředitel školy zajistí žákům a zaměstnancům hygienické podmínky v souladu s dokumentem MŠMT ČR 

„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ – viz 

příloha. 

 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. 

Pravidla pro vstup do školní budovy: 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 1 roušku a sáček na uložení roušky. 

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 

 Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

Pravidla pro pobyt ve třídě 

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce (doporučuje 

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

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 

2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky 

nosit i ve třídě. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

 

Ve Frýdku-Místku 4. 5. 2020      Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy 
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