
Vážení rodiče žáků 9. ročníku, 

od 11. 5. 2020 bude zahájena výuka žáků zaměřená na přípravu k přijímacím 

zkouškám na střední školy. Výuka bude probíhat formou skupinových 

konzultací přímo ve škole a mohou se jí zúčastnit pouze žáci, kteří budou konat 

přijímací zkoušku.   

Předpokládáme, že výuka bude probíhat vždy v PO, ST, PÁ (4 vyučovací hodiny - 

2xČj, 2xM). 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy, a to 

nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 do 9.00 hod. vyplněním ankety v aplikaci 

Bakaláři (na PC) – nutno vstoupit přes rodičovské přihlašovací údaje. 

 

Při prvním vstupu do školy (11. 5. 2020) žáci s sebou přinesou písemné čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění potvrzené 

zákonným zástupcem včetně prohlášení o písemném seznámení s vymezením 

rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. (viz. příloha, str. 

10). 

Žáka nelze zařadit do skupiny později, než 11. 5. 2020. Složení skupin je neměnné. 

Docházka žáků do školy je dobrovolná a závisí na rozhodnutí rodičů. Pokud se 

žák přihlášený k přípravě na přijímací zkoušky nedostaví do školy, je zákonný 

zástupce povinen informovat školu o nepřítomnosti. 

 

 

Organizační pokyny zajištění docházky, výuky a dodržování 

hygienických opatření 
 

Cesta do školy, pohyb před školou a cesta ze školy 

Na žáky se vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádnými nebo 

krizovými opatřeními, zejména: 

 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

 dodržení odstupů 2 metry  

 

Vstup a pravidla pro pohyb v budově školy 

 žáky před školou vyzvednou vyučující jednotlivých skupin 

 vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům 

 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý 

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

 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 

 

Organizace výuky a pravidla pro dodržování hygieny 

  výuka jednotlivých skupin bude probíhat od 7.50 hod. dle stanoveného    

harmonogramu, předpokládané ukončení výuky do 11.30 hod. 

  výuka bude probíhat v kmenových učebnách (jedna třída na patro) 

http://www.2zsnapajedla.cz/soubory/3/ochrana_zdravi_zs.pdf
http://www.2zsnapajedla.cz/soubory/3/ochrana_zdravi_zs.pdf


    neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít        

 dezinfekci na ruce,  doporučuje se i důkladné předchozí umytí rukou ( 20 až    

 30  sekund vodou a tekutým mýdlem).  

  maximální počet žáků ve skupině žáků je 15  

    žáci budou sedět v lavicích po jednom  

  v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit                 

 roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru), záleží  

 na rozhodnutí pedagoga  

  pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se         

 roušky nosit i ve třídě 

  při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku 

  žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své       

     třídě, vyučující zajistí vyvětrání učebny 

  žáci se pohybují pouze na patře, kde probíhá výuka 

  škola vede evidenci o docházce žáků do školy   

Při 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, je nutné 

umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s 

ohledem na okamžité vyzvednutí žáka 

 o podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici 

  

Poznámka: stravování ve školní jídelně není zajištěno. 

 

PaedDr. Miroslav Veselý v.r.    V Napajedlích 5. 5. 2020 

          ředitel školy 

 

  

 

  

 


