
Informace pro 9. ročníky 

 

Škola umožňuje od 11. 5. 2020 osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to pouze pro účely 

přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, které se budou konat dne 8. 6. 2020 

(společná příprava bude ukončena týden před vyhlášenými přijímacími zkouškami, tj. 30. 5., 

následující týden možnost individuálních konzultací). 

V rámci bezpečnosti žáků bude vedena standardní evidence docházky, v případě neúčasti 

vyžadujeme omluvenku dle obvyklého postupu.  

 

Základní informace: 

1. Náplní docházky 9. ročníků bude učivo zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám. 

2. Výuka žáků 9. ročníků bude probíhat ve stanovených dnech v blocích (český jazyk a 

matematika). 

3. Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob, složení skupin bude 

neměnné po celou dobu docházky. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 

2020. Distanční výuka bude probíhat v upraveném režimu.  

4. Rodiče musí před nástupem žáka podepsat čestné prohlášení (umístěno na úvodní 

stránce školního webu), které odevzdá žák první den při vstupu do budovy školy (jinak 

nebude vpuštěn do školy). 

5. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

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

Organizační záležitosti:  

- zahájení výuky a potvrzení níže uvedeného rozdělení do skupin proběhne pro obě třídy 

v pondělí 11. 5. v 8 h před ZŠ společně s odevzdáváním čestných prohlášení 

(účast všech žáků nutná, pozdější přihlášení nebo nástup není možný, poté 9. A zůstane 

na výuku a 9. B odchází domů, v případě menšího počtu žáků, než nám bylo nahlášeno, 

může dojít v pondělí k úpravě skupin) 

- výuka bude probíhat dle následujícího rozdělení: 

- 9. A - výuka v pondělí a ve středu od 8.30-11.50 h (včetně přestávky)  

 vyučující: český jazyk – Mgr. Komárková, matematika – Mgr. Jahodová/ Ing. Stávková 

- 9. B - výuka v úterý a čtvrtek od 8.00-11.20 h (včetně přestávky) 

vyučující: český jazyk – Mgr. Švehlík, matematika – Mgr. Coufalová 

- žáky vždy 15 min před zahájením výuky vyzvedne třídní učitel, příp. pověřený učitel  

- po skončení výuky bude možnost školního stravování (od 18. 5.). 

  

Upozornění: 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

Výuka bude probíhat dle hygienických opatření vycházejících z metodického pokynu MŠMT, 

kde jsou rovněž uvedeny i rizikové faktory pro žáky.  

Metodika MŠMT i formulář čestného prohlášení na našem webu 

https://www.zsarmenska.cz/ 
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