
Příprava žáků devátých tříd k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče a naši milí deváťáci,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna 
osobní přítomnost žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Jedná se o 
prezenční konzultace z předmětů český jazyk a matematika. 

⦁ S ohledem na zachování online konzultací budeme konzultace deváťáků organizovat 
v dopoledních hodinách, a to 4x v týdnu – pondělí, úterý, středa, čtvrtek

1. blok 10:00 - 10:45 hod.

přestávka 10:45 - 10:55 hod.

2. blok 10:55 – 11:40 hod.

⦁ Obsah konzultací bude plně v kompetenci učitele po dohodě se žáky. Distanční 
vzdělávání žáků 9. tříd bude i nadále realizováno dle rozvrhu.

⦁ Zájemci budou rozděleni do jedné skupiny v počtu max 15 žáků. Vždy musí být 
splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

⦁ Žáci se ve skupině nebudou měnit, jejich rozdělení bude stálé, a to bez ohledu na to, 
zda žák se konzultací účastní i nepravidelně. 

⦁ Účast ve výuce a absence žáků se eviduje – zákonní zástupci omlouvají 
nepřítomnost přihlášeného žáka prostřednictvím Bakalářů.

⦁ Účast je zcela dobrovolná a záleží na zájmu žáka a zákonných zástupců. Zařazený žák 
nesměl přijít do styku s nakaženým pacientem COVID 19, nesmí být v karanténě a 
jeho účast by měla zohlednit případné rizikové skupiny v rodině.

⦁ Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. V 
průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci roušku nosit, pokud jsou zachována 
bezpečnostní opatření.  

⦁ Vstup do školy bude umožněn od 9:45 do 9:55. 

⦁ Do výuky bude možné zařadit pouze přihlášeného žáka k 11. 5. 2020, který před 
vstupem do školy odevzdá vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné 
prohlášení, které naleznete na webových stránkách školy. A dále předloží 
k nahlédnutí, že má 2 roušky a schránku na jejich uložení.

⦁ Výuka bude zaměřena pouze na obsah jednotných přijímacích zkoušek, na 
prohlubování učiva.

⦁ Obědy nebudou žákům poskytovány.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
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opatřeními, zejména:

⦁ Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

⦁ Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 
(není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pohyb žáků před vstupem do školy:

⦁ Před školou budou žáci dle pokynu MŠMT dodržovat odstupy 2 metry v souladu s 
krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu 
žáka/členů společné domácnosti).

⦁ Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Zákonné zástupce o prostudování rizikových faktorů stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví České republiky a zvážení přítomnost svého dítěte ve škole. Do rizikové 
skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený níže nebo pokud některý 
z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Rizikové faktory

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Věříme, že možnost přípravy na jednotné přijímací zkoušky na střední školu pod vedením 
aprobovaného pedagoga přispěje k získání důvěry a jistoty v sama sebe a 
následnému úspěšnému složení přijímacích zkoušek. 

Učitelé zbývajících předmětů pokračují v dálkovém přístupu s nižšími požadavky na zadané 
práce ve svém předmětu.

Všem našim deváťákům přeji nejen já, ale i zbývající vyučující, úspěšné zvládnutí přijímacích 
zkoušek a vykročení pravou nohou jimi vybraným, jistě správným směrem .
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