
Harmonogram vzdělávacích aktivit - informace pro zákonné zástupce -  od 11. 5. 2020 – 

9. ročník 

Účast žáků 9. třídy na vzdělávacích aktivitách od 11. 5. 2020 je dobrovolná. 

Podmínky a pravidla pro účast žáků na vzdělávacích aktivitách: 

1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy - v případě žáků 9. 

ročníku do 7. 5. 2020.  

2. Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením 

osob s rizikovými faktory. 

3. Docházka přihlášeného žáka se eviduje a jeho nepřítomnost musí být zákonným 

zástupcem omlouvána sdělením v žákovské knížce. 

4. Přihlášení žáci budou zařazeni do jedné skupiny v počtu maximálně 15 žáků. 

5. Forma vzdělávacích aktivit – výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na 

střední školy. 

6. 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. 

7. Přihlášený žák musí být vybaven dvěma rouškami a sáčkem k jejímu odložení při 

samostatné práci v lavici. Roušku je povinen nasadit při skupinových aktivitách a vždy, 

když odchází mimo prostory třídy. 

8. Příchod ke škole v 9 až 9,30 – žáci se nesmí shromažďovat před školou, musí dodržet 

odstup 2 metry od ostatních žáků a pracovníků školy, postupné přezutí v šatně, 

desinfekce rukou v prostorách šaten, odchod do 9. třídy, desinfekci rukou ve třídě 

provádí každý žák pravidelně vždy po skončení každého vzdělávacího bloku a po 

použití toalety. 

9. 9,40 – 11,30 – příprava na přijímací pohovory, přestávka 20 minut 

 

Po: matematika 

Út: český jazyk 

St: matematika 

Čt: český jazyk 

Pá: samostatná příprava žáků podle pokynů vyučujících v domácím prostředí. 

 

11,30 – 12,20 – přesun k jídelně, dodržení odstupu 2 metry, dezinfekce rukou, 

konzumace oběda, odchod domů. 

Termín otevření školní jídelny bude záviset na aktuální epidemiologické situaci a omezení 

z ní plynoucí a na počtu přihlášených strávníků. Informaci k zahájení stravování sdělíme 

na našich internetových stránkách.  

 

V Žulové 5. 5. 2020                                                                Mgr. Věra Mondeková - ředitelka 
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