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__________________________________________________________________________________ 

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku od 12. 5. 2020 

Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky – z českého jazyka a z matematiky,  

cílem je příprava na přijímací zkoušku. 

Příprava žáků bude probíhat vždy v úterý od 8:00 do 12:00 hodin a ve čtvrtek od 8:00 do 

12:00 hodin. Mezi jednotlivými bloky budou mít žáci přestávku. 

Doplňující informace a organizační pokyny: 

 Žáci sami nevstupují do školy, před školou dodržují odstupy 2 metry v souladu 

s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

 Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje 

do skupiny.  

 Při vstupu do školy bude žákům měřena tělesná teplota, žáky budeme přijímat pouze 

zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota).  

 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. 

 Při prvním vstupu do školy žák odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění. 

 Žák provede dezinfekci rukou při vstupu do školy a také po přezutí v šatně. 

 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi 

skupinami. 

 Složení skupin žáků je již stanoveno – skupina 9. A a skupina 9. B. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. V průběhu 

pobytu ve třídě nemusí žáci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry 

(nejméně 1,5 metru).  

 Při pobytu ve třídě si žák ukládá roušku do uzavíratelného sáčku a neponechává si ji 

na krku apod.  

 Každý žák musí mít pro potřebu na 1 den minimálně 2 roušky a sáček na jejich 

uložení, sáček musí být zvlášť na čisté roušky a použité. 

 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. 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Pokud žák nebude na přípravě na 

přijímací zkoušky přítomen, žádáme rodiče (zákonné zástupce) o omluvení. 

S sebou:  

 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

 minimálně 2 roušky a sáčky na roušku 

 čip, klíče od skříňky a přezůvky 

 cvičebnici Přijímačky v pohodě (ČJ, M) 

 sešit 

 psací potřeby 
V případě nejasností volejte řediteli školy - Mgr. Petr Jordán  (tel: 727 989 868) 


