
Informace o pravidlech výuky žáků 9. ročníků k přípravě
na přijímací zkoušky

✔ Výuka žáků v 9. ročníku je určena k přípravě na přijímací zkoušky a bude
probíhat  dvakrát  týdně,  v  úterý  a  ve  čtvrtek,  v  předmětech  český  jazyk  a
matematika. Po proběhnutí přijímacího řízení bude příprava ukončena.

✔ V úterý 12. 5. 2020 se žáci shromáždí v předepsaných dvoumetrových rozestupech
v  zástupu  (za  sebou)  po  třídách  před  hlavním  vchodem  ZŠ  podle  časového
harmonogramu (9.A, 9.C v 7:25, 9.B, 9.D v 7:35).

✔ Zároveň v úterý 12. 5. 2020 žáci odevzdají  čestné prohlášení o bezinfekčnosti s
datem  11.  5.  2020  nebo  12.  5.  2020  a  podepsaný  zákonným  zástupcem.
Pedagogové,  kteří  jednotlivé  třídy  převezmou  k  dopolednímu  bloku,  dokument
přeberou  a  zkontrolují.  V  případě  nedodání  čestného  prohlášení  nebo
nesprávného vyplnění prohlášení žák nesmí vstoupit do budovy školy. 

✔ Při  vstupu  do  budovy  ZŠ  má  žák  povinnost  provést  dezinfekci  rukou  u
bezkontaktního dávkovače. K šatním skříňkám budou přistupovat  maximálně po
trojicích, v dvoumetrových rozestupech.

✔ Výuka bude zahájena v rozmezí 7:45 – 7:50.

✔ Přesun  po  škole  je  možný v  předepsaných  rozestupech  pouze  v  doprovodu
pedagoga. Žáci většinu času setrvají ve třídách dle rozvrhu dané třídy, vyjma toalet.

✔ Využívat toalety je povoleno o přestávkách, kdy je na chodbách zřízen dohled, žáci
se pohybují jednotlivě po předchozí domluvě s vyučujícím:

✔ z učebny 26 žáci využívají toalety na 1. patře II. stupně,
✔ z učebny 23 žáci využívají toalety v přízemí II. stupně,
✔ z učebny  39 žáci využívají toalety  na 2. patře II. stupně liché přestávky

(před 1. a 3. hodinou),
✔ z učebny  33 žáci využívají toalety  na 2. patře II. stupně sudé přestávky

(před 2. a 4. hodinou).

✔ Výuka bude ukončena pro 9.A v 11:00, 9.C v 11:05, 9.B v 11:10, 9.D v 11:15. V
daných  časových  i  distančních  rozestupech  žáci  s  pedagogy  4.  vyučovacích
hodin odcházejí do šaten, kde se budou chovat dle výše uvedených pravidel a v co
nejkratším čase opustí prostory školy.

✔ V případě  nerespektování  uvedených  pravidel  má  škola  právo  žáka  nenávratně
vyloučit  z  pracovní  skupiny,  tzn.  z  další  výuky  v  podobě  přípravy  na  přijímací
zkoušky.
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