
Organizace vzdělávacích aktivit: 

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 

2020 

➢ V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna 

osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. 

➢ Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupinu žáků 9. třídy, kteří budou 

vykonávat přijímací zkoušky. 

➢ Ostatní žáci i žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky budou dál vypracovávat 

úkoly zadané ostatními vyučujícími (včetně matematiky a českého jazyka). 

Provozní doba školy: 

➢ Škola pro žáky bude otevřena každý den od 8:45 hodin – 11:00 hodin. 

Příprava na přijímací řízení bude probíhat: 

Pondělí: od 9:00 hodin – 10:30 hodin – český jazyk 

Úterý : od 9:00 hodin – 10:30 hodin – český jazyk 

Středa: od 9:00 hodin – 10:30 hodin – matematika 

Čtvrtek: od 9:00 hodin – 10:30 hodin – matematika 

Pátek: individuální konzultace po domluvě 
 

➢ Žák deváté třídy vstoupí do budovy školy.  

➢ V šatně se přezuje. 

➢ Vstoupí do třídy, umyje si a vydezinfikuje ruce. 

➢ Sedne si na své místo a může si sundat roušku. 

➢ Výuka probíhá ve blocích po domluvě s vyučujícím. 

➢ V 10:30 žáci odchází na oběd do školní jídelny, kde platí pravidla o provozu z prvního 

dokumentu. 

➢ Po obědě žák opouští jídelnu, budovu školy. 

 

Hygienická opatření: 

➢ Každý žák sedí v samostatné lavici.  

➢ Bude zachován rozestup 2 metry. 

➢ Škola je vybavena hygienickými pomůckami.  

➢ Ve třídě jsou k dispozici papírové ručníky na ruce, dezinfekce na ruce, antibakteriální 

mýdlo. 

➢ V době výuky se bude ve třídě pravidelně větrat.  

➢ Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků 

➢ Žáci do školy vstupují samostatně 

➢ Pokud žák potřebuje uvolnit, omluvit, postačí zatelefonovat nebo zaslat vyučujícímu 

písemnou zprávu, SMS. 
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