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Pokyny pro prezenční výuku od 11. 5. 2020 – 9. ročník 

1. V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 bude od 11. 5. 2020 umožněna prezenční 

výuka žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Tato účast je dobrovolná, současně 

poběží distanční výuka.  

2. Zákonný zástupce informuje do 7. 5. 2020 třídního učitele (přes EduPage), zda se jeho dítě od  

11. 5. 2020 účastní vzdělávacích aktivit ve škole. 

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

4. Každý žák bude mít s sebou na den min. 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen 

dodržovat stanovená hygienická pravidla. 

5. Vstup do budovy školy bude z Horovy ulice v 7,50 hodin. Žáky před školou (nutné zachovávat 

odstupy 2 metry) vyzvedává pověřený pedagogický pracovník. 

6. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka/ žák pedagogickému pracovníkovi 

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění žáka. Pokud 

tento dokument zákonný zástupce odmítne podepsat, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna. Dokument je ke stažení na webových stránkách školy nebo v listinné podobě 

v kanceláři školy. 

7. Výuka bude probíhat každé úterý od 8,00 – 13,00 hodin. Obsahem bude učivo z předmětů, 

z nichž se skládají přijímací zkoušky na SŠ (ČJL, M). Maximální počet žáků ve skupině je 15, složení 

skupiny je neměnné. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. 5. 2020.  

8. V případě, že jsou žáci přihlášeni ke stravování ve školní jídelně, mají během prezenční výuky 

nárok na odběr dotované stravy - oběd.  Zákonný zástupce přihlásí dítě k odběru oběda 

nejpozději do 7. 5. 2020 na www.strava.cz , případně na tel. č. 412 871 364. 

9. Vzhledem k plánované rekonstrukci školy může v následujícím měsíci probíhat výuka 

v náhradních prostorách dle určení zřizovatele. 

10. Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. 

 

 

 

 


