
 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd 

Vážení rodiče žáků 9. ročníků! 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků 

pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Tato nabídka není určena pro žáky, kteří ke zkoušce nejdou. Obsahem 

vzdělávání bude učivo z českého jazyka a matematiky. 

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin se stanoví 

předem a je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Účast není povinná, 

pokud zákonný zástupce žáka přihlásí, eviduje se docházka, absence se omlouvají. 

 Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.   

Organizace vzdělávacích aktivit na naší škole: 

1.) V případě zájmu o zařazení žáka do školní skupiny zašlete tuto informaci (přihlášku) na email: 

zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz  do středy 6.5.2020 

2.) Čestné prohlášení (příloha) – odevzdají žáci při příchodu 11.5.2020. Bez podepsaného prohlášení nebude žákovi 

osobní účast ve škole umožněna. Doporučujeme věnovat pozornost rizikovým faktorům uvedeným v tomto 

prohlášení a dobře zvážit účast žáka na vzdělávacích aktivitách. 

3.) Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, 

zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními. 

4.) Pohyb před školou: žáci dodržují zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a odstupy 2 metry v souladu s 

krizovými nebo mimořádnými opatřeními .Přicházejí nejdříve 10 minut před stanoveným časem. 

5.) Učitel si je ve stanovenou dobu před budovou školy vyzvedne, odvede je do šaten a do učebny. Všichni žáci nosí 

ve společných prostorách školy roušky. Po skončení učitel odvede žáky do šaten a dohlédne na jejich odchod ze 

školy. 

6.) Vzdělávací aktivity budou probíhat ve dnech pondělí až čtvrtek. Ve 120 minutových blocích včetně přestávky. 

Časový harmonogram upřesníme po přihlášení žáků a vytvoření skupin. Toto upřesnění zašleme prostřednictvím IS 

Bakaláři-Komens. 

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

8.) 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 vyloučení žáka ze skupiny.  

9.) Školní stravování nebude zajištěno. 

10.) Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti, bude 

kontaktována zákonný zástupce a informována spádová hygienická stanice. 

 

Jana Jeřábková, ředitelka školy 
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