
PRAVIDLA PRO OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ VE ŠKOLE 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je ode dne 11. 5. 2020 do termínu konání 

jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků 

ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky a to za následujících podmínek. 

 V případě přihlášených žáků 9. ročníků jsou běžné třídy rozděleny do studijních skupin tak, 

aby počet žáků v jednotlivých skupinách vyhovoval bezpečnostním a hygienickým pravidlům 

(max. 15 členů skupiny z různých tříd).  

 Složení skupin je neměnné po celou dobu osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, tj. do 

termínu konání jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia. O zařazení žáků do 

skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 

2020. 

 Každá školní skupina dochází do školy v určené dva dny v týdnu – v pondělí a ve středu. 

Výuka je organizována formou 4 hodinových konzultací, 2 vyučovací hodiny (90 min) se 

zaměřuje na Český jazyk a 2 vyučovací hodiny (90 min) na Matematiku. 

 Pověření pedagogičtí pracovníci vedou evidenci o docházce žáků do školy. Absence docházky 

přihlášených žáků musí být omluvená. Absence se omlouvá zástupci ředitelky školy. Absence 

se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 

 Pro žáky 9. ročníku není zajištěno školní stravování. 

 V případě pozdního příchodu nebude žák z důvodu zachování nastavených hygienických 

pravidel do školy vpuštěn. Dřívější odchody rovněž nejsou možné. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická a organizační 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. 

 V případě, že v průběhu pobytu ve škole dojde k zhoršení zdravotního stavu žáka, je žák 

povinen o této skutečnosti neprodleně informovat dohlížejícího pedagogického pracovníka. 

Žák bude izolován od ostatních osob a rodiče jsou povinni si jej vyzvednout nejdříve jak je to 

možné. 

 Žák může být na vzdělávacích aktivitách přítomen pouze v případě, že odevzdá Přihlášku ke 

vzdělávacím aktivitám (musí být podepsána zákonným zástupcem a žákem) a Čestné 

prohlášení (též podepsané zákonným zástupcem). Oba formuláře žák odevzdá 11. 5. ráno 

před vstupem do budovy školy.  Bez těchto dvou formulářů nebude žák do školy vpuštěn. 

Před školou 

 Před školou jsou žáci a zákonní zástupci žáků povinni 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. 

 Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do 

skupiny a odvádí je do šatny. 

Vstup do školy 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 



 Nikdo s příznaky nemoci nesmí do školy vstoupit. 

 Po příchodu do budovy školy si žáci pod dohledem pověřeného pracovníka odloží svrchní 

oděv a přezují se. Neodkladně poté si vydezinfikují ruce. Následně pedagog odvede žáky do 

třídy, aby nedocházelo ke kontaktu s žáky z jiných školních skupin. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 Žákům budou po příchodu do školy vymezeny prostory, ve kterých se  mohou pohybovat. 

Ve škole 

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné 

organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 

zaměstnanců školy. 

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 

metru). 

 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a 

jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Každá 

třída je vybavena dávkovačem s dezinfekčními prostředky. 

Ve třídě 

 Po každém příchodu do třídy je každý žák  povinen si důkladně umýt ruce (20 až 30 sekund 

vodou a tekutým mýdlem) a po osušení použít dezinfekci. 

 Žáci jsou usazeni po jednom do každé lavice tak, aby byla zachována minimální doporučená 

vzdálenost mezi žáky 2 metry. Toto usazení je po celou dobu trvání osobní přítomnosti žáka 

ve škole neměnné. 

 Po usazení pedagogický pracovník rozhodne, zda si žák může v souladu s hygienickými 

pravidly sejmout roušku. Ukládá ji vždy do vlastního  sáčku. 

 Pokud činnosti a aktivity žáků vedou k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), jsou 

povinni roušky nosit i ve třídě. 

 Žáci jsou pod dohledem pedagogického pracovníka povinni si po každém vzdělávacím bloku  

vydezinfikovat nebo umýt ruce ve své třídě. 

 

Při opakovaném nedodržení bezpečnostních a hygienických pravidel, bude žák ze 

vzdělávacích aktivit vyloučen. 

 


