Obsáhlejší informace o obecných hygienických a organizačních opatřeních naleznete
v přiloženém dokumentu MŠMT.
Níže uvedené podmínky se mohou měnit podle počtu přihlášených žáků 9. ročníku a
dále v souvislosti s nástupem žáků 1. stupně od 25.5.2020.
Nejprve považujeme za důležité upozornit Vás na tyto skutečnosti:
1. Plně si uvědomujeme, jak žákům po měsících karantény může chybět sociální kontakt.
Nicméně zdravotní hledisko je pro nás určující a pobyt žáků ve škole bude omezen
mnoha pravidly (od nošení roušek přes omezení pohybu žáků ve škole až po
dodržování vzájemných odstupů).
2. Také my, učitelé, můžeme spadat do skupin s rizikovými faktory. Proto věříme, že
pochopíte, že paní učitelka M. Hačecká a pan učitel M. Hricz nebudou ve škole
přítomni a ve třídě bude přítomen jiný pedagogický pracovník (např. učitel jiného
předmětu, asistent pedagoga). Pravděpodobně oba učitelé povedou online výuku přes
Google Meet současně pro obě skupiny žáků – pro ty ve škole i ty doma. To ale záleží
na počtu žáků přihlášených k docházce do školy. Hledáme tak způsob, jak i přes
současnou komplikovanou situaci udržet kontinuitu v dlouhodobé přípravě žáků na
přijímací zkoušky a neměnit na poslední měsíc před zkouškami učitele.
3. Pokud žáci potřebují konzultovat (individuálně i skupinově), mohou se na oba učitele
obracet tak jako dosud - prostřednictvím e-mailu či učebny v Google Classroom. Oba
učitelé budou i nadále realizovat online třídnické hodiny a dosavadní průběh učení
doma zůstane zachován.
Děkujeme Vám za pochopení.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Podmínky pro dobrovolnou osobní účast žáků 9. ročníku ve škole
A. Obecná pravidla osobní účasti ve škole
● osobní účast žáků je určena pouze pro žáky 9. ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušku
na střední školy
● zákonný zástupce potvrdí zájem o osobní přítomnost dítěte ve škole do 7.5.2020
prostřednictvím žákovské knížky třídnímu učiteli. Pozdější přihlášení není možné.
● zákonný zástupce zváží rizikové faktory stanovené ministerstvem zdravotnictví ve vztahu
ke svému dítěti a jeho zdravotní a rodinné situaci (rizikové faktory naleznete na formuláři
čestného prohlášení zde)

● osobní účast ve škole bude umožněna pouze žákům, kteří při prvním vstupu do školy
předloží čestné prohlášení a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin na
předepsaném formuláři s podpisem zákonného zástupce (ke stažení zde)
● v případě opakovaného porušení stanovených hygienických a organizačních pravidel může
být žák z osobní účasti ve škole vyřazen.
B. Hygienická pravidla
● při cestě do školy a ze školy, dále při pohybu ve škole jsou žáci povinni mít zakrytý nos a
ústa ochrannými prostředky dýchacích cest jako je rouška, ústenka, šátek, šál atd. (dále jen
rouška) a dodržovat dvoumetrové odstupy. Sejmout roušku mohou pouze na pokyn
pedagogického pracovníka.
● každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky pro
případ jejího sejmutí
● žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla, s nimiž budou ve škole seznámeni
(hygiena mytí rukou atd.).
C. Organizace pohybu ve škole
● žáci budou rozděleni do skupin o maximálně 15 dětech. Složení skupin určí ředitel školy.
● v určený čas si pedagogický pracovník vyzvedne skupinu před školou a odvede ji do
vyhrazené učebny. Po skončení výuky odvede skupinu před školu, následně žáci odcházejí
domů. V případě otevření více skupin žáků nebudou skupiny ve škole ve vzájemném kontaktu
a časy jejich příchodu do školy, odchodu ze školy a přestávek se budou lišit.
D. Školní stravování
● vzhledem k probíhajícímu malování školní kuchyně a jídelny nebude oběd do 25.5.2020
poskytován.
E. Organizace výuky
● výuku zaměříme na předměty jednotné přijímací zkoušky - český jazyk a matematiku, a to
v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně na každý předmět
● výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek v rozsahu dvou vyučovacích hodin, např. v úterý 2
hodiny matematiky, ve čtvrtek 2 hodiny českého jazyka
● předpokládaný čas výuky je od 9:10 do 11:00; začátek a konec výuky druhé a další skupiny
bude posunut tak, aby nedošlo k setkávání skupin žáků (podle počtu přihlášených žáků se
časy výuky mohou měnit)
● vyučující obou předmětů, paní učitelka M. Hačecká a pan učitel M. Hricz, nebudou osobně
přítomni ve škole, ale zvažujeme, že povedou online výuku. Část žáků tedy výuku absolvuje
ve školní lavici, část jako dosud doma. U žáků ve třídě bude přítomen jiný pedagogický
pracovník (např. učitel jiného předmětu, asistent pedagoga). Konečná podoba výuky však
záleží na počtu skupin žáků 9. ročníku.
● těchto “školních” online hodin se mohou zúčastnit i žáci doma, distanční výuka v ostatních
předmětech bude probíhat tak jako dosud.
O konkrétním čase zahájení výuky v úterý 12.5.2020, zařazení do skupiny a dalších
podrobnostech budou přihlášení žáci informováni do pondělí 11.5.2020.

