
Vážení  rodiče, milí žáci 9. ročníků,  

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. 4. 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná 

osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to zejména za účelem přípravy na přijímací zkoušky na 

střední školy.  Docházka žáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy, nebude 

povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.  Složení skupin bude neměnné po 

celou dobu.  Žáka nebude možné zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.  

K zajištění organizace vzdělávací aktivity potřebuje škola zjistit zájem ze strany zákonných zástupců a 

samotných žáků.  Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy 

nejpozději do 7. 5. 2020. Tuto informaci laskavě sdělte třídnímu učiteli vašeho dítěte.     

Využije-li žák možnosti přípravy na přijímací zkoušky a školu bude navštěvovat, musí nejpozději při 

prvním vstupu do budovy tj. 11. 5. 2020 odevzdat čestné prohlášení svých zákonných zástupců.  

(čestné prohlášení naleznete na webových stránkách naší školy, případně zašle na vyžádání třídní 

učitel vašeho dítěte)  

Organizace vzdělávací aktivity: 

1) žáci se budou připravovat na přijímací zkoušky v předmětech: český jazyk, matematika v jedné 

skupině z žáků  9.A  a  9. B 

2) vzdělávací aktivity budou probíhat 2x týdně  

PONDĚLÍ:  8,15 – 9,55 matematika  v IX.B          10,05 – 11,55 český jazyk v  IX.A      /včetně přestávek/ 

STŘEDA:    8,15 -  9,55 český jazyk   v  IX. A         10,05  - 11,55 matematika v IX.B     /včetně přestávek/ 

V případě zvýšeného zájmu ze strany žáků by byla aktivita posílena o další hodiny.  

3) Přihlášení žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, je nutné zájem o stravování předem nahlásit, 

nejpozději do 7. 5. 2020.  

Skutečnosti související s organizací výuky: 

 - vstup do budovy školy bude žákům umožněn prostřednictvím čipů v 8:10 hod., nutné minimalizovat 

velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry, povinnost zakrýt si ústa a nos 

-  každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 

-  žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, opakované nedodržování může být 

důvodem k vyřazení žáka ze skupiny  

- škola zajistí maximální dodržování hygienických pravidel dle manuálu MŠMT  (viz webové stránky 

naší školy)  

Vážení rodiče, věříme, že nabídka výše uvedené vzdělávací aktivity ještě více podpoří dosavadní 

vzdělávání našich žáků na dálku a pomůže jim při přípravě na očekávané přijímací zkoušky.   

 

                                                  Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy 


