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Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníků od 12. 5. 2020 

Žáci 9. ročníků mají i nadále výuku online z domova. Mají pevně daný rozvrh online výuky. 
Přihlášení žáci se účastní osobně ve škole hodin přípravy na přijímací zkoušky. Uvedené hodiny 
budou zajištěné učiteli českého jazyka a matematiky. Žáci přinesou 12. 5. 2020 podepsaný 
originál čestného prohlášení s datem 12. 5. 2020. Bez tohoto dokumentu nemohou zahájit 
výuku. 

Studijní skupiny 

Přihlášení žáci devátých ročníků jsou rozděleni do 3 skupin. Seznam skupin naleznete 
v informačním systému Komens. Skupiny jsou stálé a neměnné. 

Rozvrh skupin 

Úterý 

 12,30 – 13,30 13,30 – 14,30 14,30 – 15,30 

Skupina č. 1 M ČJ Všeobecný přehled 

Skupina č. 2 Všeobecný přehled M ČJ 

Skupina č. 3 ČJ Všeobecný přehled M 

Sraz v úterý  

 skupina č. 1 – hlavní vchod v 12,15 hod. 

 skupina č. 2 – Hlavní vchod v 12,25 hod. 

 skupina č. 3 – vedlejší vchod (přes parkoviště) v 12,15 hod. 

Pátek 

 8,00 – 9,00 9,00 – 10,00 10,00 – 11,00 

Skupina č. 1 M ČJ Všeobecný přehled 

Skupina č. 2 Všeobecný přehled M ČJ 

Skupina č. 3 ČJ Všeobecný přehled M 

Sraz v pátek 

 skupina č. 1 – hlavní vchod v 7,40 hod. 

 skupina č. 2 – Hlavní vchod v 7,50 hod. 

 skupina č. 3 – vedlejší vchod (přes parkoviště) v 7,45 hod. 

Cesta do školy a ze školy  

 při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními:  
o zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky  
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o dodržení odstupu 2 m souladu s vydanými opatřeními.  
 

Příchod ke škole a pohyb před školou  

 minimalizovat velké shromáždění žáků před školou  

 dodržovat odstupy 2 m  

 povinnost zakrytí úst a nosu  

 povinnost organizovat se ve skupinách, ve kterých budou žáci následně společně 
ve třídě  

 u vstupu do areálu školy žáky vyzvedne pověřený pracovník  
 

Vstup do budovy školy  

 je umožněn pouze žákům školy 

 pedagogové odvedou žáky po skupinách do uvedených tříd 

 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky i během výuky 

 každý žák musí mít sebou minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky 

 žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla  
o při opakovaném nedodržování pravidel škola upozorní zákonného zástupce 
o žák může být vyřazen z pracovní skupiny 
 

Hygiena  

 
TŘÍDY  

 na umyvadle tekuté mýdlo  

 na umyvadle desinfekce 

 jednorázové papírové ručníky  

 pravidelné větrání (minimálně 5 min. každou hodinu)  

 denní dezinfikování povrchu a předmětu ve škole (kliky, vypínače, školní lavice, židle)  
 
TOALETY 

 úklid a dezinfekce prostor dvakrát denně 

 mýdlo na umyvadle 

 desinfekce na umyvadle 

 jednorázové papírové ručníky  
 
VSTUP DO PAVILONU 

 desinfekce na ruce  
 

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE BUDEME POSTUPNĚ AKTUALIZOVAT. 
SLEDUJTE PROSÍM WEB ŠKOLY. 

 


