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INFORMACE O ORGANIZACI  VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT  ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU                                   

A  DALŠÍCH SOUVISLOSTECH 

 

1) Zákonní zástupci mají za povinnost vyjádřit zájem o účast na  přípravě na přijímací   

zkoušky do 7. 5. 2020  a podepsat čestné prohlášení  (viz příloha).  Žák toto potvrzení 

přinese při prvním vstupu do školy. Pokud zákonný zástupce toto   prohlášení nepodepíše,   

nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Žáka nelze zařadit do školní skupiny  později 

než k 11. 5. 2020.  

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

3) Vzdělávací aktivity - organizace vzdělávacích aktivit bude probíhat v souladu     

s doporučením MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního 

roku 2019/2020. 

Vzdělávací aktivity se budou organizovat ve skupině s maximálním počtem 15 žáků, v lavici 

bude sedět jeden žák  s  předepsanými rozestupy. 

Vzdělávací aktivity budou podporovat přípravu žáků na přijímací zkoušky, zejména 

z českého jazyka a matematiky. 

Vzdělávací aktivity budou probíhat v době od 8.00 – 12.00 ( čtyři vyučovací hodiny dle 

stanoveného rozvrhu). Časový rozvrh i obsah učiva matematiky a českého jazyka může být 

upraven dle zájmu žáků a aktuální situace.   

 4) Ochranné prostředky  - žáci si musí do školy donést dvě roušky a sáček na uložení 

roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvod                       

k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

5) Evidence žáků a jejich omlouvání  - škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.            

V případě každé nepřítomnosti žáka, žádá škola informaci od zákonného zástupce                    

o důvodech nepřítomnosti  a o tom,   zda  bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se 

nezapočítává  do absence uváděné   na vysvědčení žáka.  

6) Organizace pohybu žáků ve škole  - žáci před školu přichází  v  7.45 , ústa i nos mají 
zakryté ochrannými prostředky (např. rouškou).  Dodržují  rozestupy  2 m.  Před školou  žáci 
respektují pokyny pedagogických pracovníků a školníka. Žáky si vyzvedne vyučující 1. hodiny. 
Žáci se po příchodu do šaten přezují, odloží si svrchní oděv a boty do skříňky.  

U desinfekčního stojanu provedou důkladnou očistu rukou. Dle pokynů učitele se plynule 
přesunou do  určené třídy. Ve třídě si odloží roušky do připraveného sáčku  a provedou 
důkladnou očistu rukou. Posadí se  na určené místo. Toto místo používá denně. Ve třídě 
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roušku používá  jen při činnostech určených učitelem a při nezbytném opuštění třídy. 
Přestávku žáci tráví ve třídě. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí 
ruce ve své třídě.                                        

Žáci se pohybují v následujících prostorách – šatny druhého stupně, zadní schodiště 

v přístavbě do třetího nadzemního podlaží, sociální  zařízení  v přístavbě třetího nadzemního 

podlaží. Po skončení vzdělávacích činností  se mohou žáci zúčastnit školního stravování.  

7) Školní stravování - obědy budou vydávány dle stanovených pravidel. Strávníci sami jídlo      

i pití nenabírají a neberou si ani příbory. Při stravování musí žáci udržovat předepsané 

rozestupy. Před vstupem do jídelny si žáci musí důkladně umýt ruce a následně použít 

dezinfekci.                                                                                                                                                

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídle a pití, a to do vlastního sáčku.                

U jídelního stolu sedí maximálně dva žáci, vzdáleni od sebe 2 m a na opačných stranách. 

Respektují pokyny učitele  či kuchařky. Použité nádobí odkládá  do příslušného okna, u okna 

musí být vždy jeden strávník. Žáci odchází do šatny jednotlivě, udržují předepsané rozestupy,  

přezují se a okamžitě odchází ze školy. 

8)  Podezření na možné příznaky COVID 19 - 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.  

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 

místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité 

vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci  pak 

budou umístěni do jiné místnosti, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

Pokud se v průběhu vyučování objeví u zaměstnance školy příznaky COVID-19, musí 

zaměstnanec školu opustit v nejkratším možném čase s použitím roušky  a požadovaného 

odstupu. Žáci pak budou umístěni do jiné místnosti, dokud není známý zdravotní stav 

indisponovaného zaměstnance školy.  

V Adamově  dne 4. 5. 2020 

 

 

Mgr. Jana Burianová                                                                                                                     
ředitelka školy 

 


