
Harmonogram a pravidla účasti na konzultacích pro žáky 9. ročníku 

Na základě metodického materiálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do 

konce školního roku 2019/2020 a projeveného zájmu o účast na konzultacích stanovuje ředitelka 

školy následující: 

Účast na konzultacích je možná pouze v případě, že do 7. 5. 2020 bylo odevzdáno čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, 

náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

Harmonogram konzultací pro žáky devátých tříd a rozdělení žáků do skupin: 

 Žáci budou rozděleni do skupin po max. 15 žácích. O zařazení do skupiny bude zákonný 

zástupce informován emailem. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Pro 

žáky z 1. skupiny budou konzultace probíhat v učebně fyziky. Pro žáky ze 2. skupiny budou 

konzultace probíhat v VIII. třídě. 

 Příprava bude probíhat vždy v pondělí a ve středu následujícím způsobem: 

1. skupina: 7.30 - 9.05 - matematika (vyučující Mgr. Ondřej Smutný) 

9.20 - 11.00 - český jazyk (vyučující Mgr. Gabriela Sedlářová) 

2. skupina: 7.30 - 9.05 - český jazyk (vyučující Mgr. Gabriela Sedlářová) 

9.20 - 11.00  - matematika (vyučující Mgr. Ondřej Smutný) 

 

Aby nedocházelo ke kumulaci žáků před školou, žáci budou do školy pouštěni průběžně od 7.10 

do 7.25. 

Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními. 

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

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

Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce. 

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

Žáci budou využívat pouze WC na patře, kde mají učebnu, a budou tam vstupovat jednotlivě. 

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

Při sejmutí roušky, si ji každý žák ukládá do sáčku. 

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

Učitel může podle podmínek ve třídě povolit sundání roušky. 

Doporučuje se umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a antibakteriálním mýdlem) 

po vstupu do třídy. 

Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí ruce ve své třídě.  

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. 

k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

Odchod žáků ze školy bude probíhat takto: 

1. skupina bude odcházet v 11.00. 

2. skupina bude odcházet v 11.05. 

 

Stravování škola z organizačních důvodů pro žáky 9. ročníku nezajišťuje. 

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě absence či dřívějšího odchodu bude 

vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.  
 

7. 5. 2020 Mgr. Eva Šimečková 
 ředitelka školy 


