
Co by měli deváťáci vědět? 
 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od pondělí 11. 5. 2020 
umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na jednotné 
přijímací zkoušky, tudíž: 
 

 vzdělávacích aktivit se mohou účastnit pouze žáci 9. ročníků, kteří se připravují 
na přijímací zkoušky; 

 dle pokynů MŠMT se žák ke vzdělávání musí přihlásit do 7. 5. 2020 - po tomto 
datu již nebude přihlášení možné!!!; žádáme proto zákonné zástupce žáků, aby 
zájem o přítomnost žáků oznámili škole v co nejkratším možném termínu; 

 v den nástupu do školy musí žák doložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  o neexistenci 
příznaků virového infekčního onemocnění (bude doručeno rodičům nebo si jej 
lze vyzvednout ve škole, případně lze stáhnout ze stránek MŠMT); bez řádně 
vyplněného čestného prohlášení nebude vstup žákům do školy povolen; 

 vzdělávání bude probíhat ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků, přičemž 
složená těchto skupin bude neměnné; 

 obsah výuky bude upraven dle aktuální situace a bude zaměřen na přípravu 
žáků k přijímacím zkouškám; 

 ve třídách bude upraven zasedací pořádek žáků, vždy bude sedět 1 žák 
v samostatné lavici; 

 dle MŠMT je povoleno střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to 
nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky; 

 organizace vzdělávání včetně časového harmonogramu bude stanovena pro 
všechny studijní skupiny; 

 ABSENCE žáků na prezenční výuce se nebude započítávat do celkové absence 
žáka na závěrečném vysvědčení, pravidla omlouvání žáků budou specifikována 
třídními učiteli; 

 každý žák musí mít pro dopolední výuku k dispozici 2 kusy roušek (jejich 
nošení se řídí pokyny pedagogických pracovníků školy) a igelitový sáček pro 
jejich ukládání – pokud žák nebude mít předepsané ochranné pomůcky, bude 
předán zpět zákonným zástupcům (škola tyto ochranné pomůcky pro žáky 
nezajišťuje), o nošení roušek bude dle situace rozhodovat pedagog; ve 
společných prostorách školy bude nošení roušek povinné; 

 ve třídách budou zajištěny desinfekční prostředky, papírové ubrousky a 
desinfekční mýdla, přičemž bude kladen vysoký důraz na dodržování všech 
hygienických pravidel; 

 během dopolední výuky bude posílena desinfekce společných prostor školy 
(toalety, chodby apod.) i prostory vlastních tříd a učeben; 

 žádáme všechny zákonné zástupce našich žáků, aby byli se školou v maximálním 
kontaktu a se všemi našimi zaměstnanci konzultovali případné problémové 
situace. 

 

Odkaz na přesné znění pravidel vydaná MŠMT: 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 
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