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Informace k přípravě žáků 9. ročníku na příjímací zkoušky ke střednímu vzdělávání

Dle pokynů MŠMT a v souladu s usnesením vlády budou mít žáci 9. ročníku od 11. května
2020 možnost přípravy na přijímací zkoušky ke střednímu vzdělávání.
Všichni zájemci se musí u třídního učitele  do 7. 5. 2020 nahlásit. Protože skupina musí být
neměnná, nelze žáka do skupiny zařadit po 11. 5. 2020.
Zákonní  zástupci MUSÍ  PODEPSAT  ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ  o  neexistenci  virového
infekčního onemocnění,  které si mohou stáhnout z webových stránek školy nebo podepsat
přímo ve škole – je k dispozici ve vstupním prostoru školy denně od 8 hodin do 13 hodin.
TOTO ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MUSÍ ŽÁK PŘINÉST 11. 5. DO ŠKOLY A ODEVZDAT
PŘED VSTUPEM DO BUDOVY ŠKOLY.

Žáci  budou  mít  výuku  od  8:00  hod.  do  11:40  hod.  tzn.  2  hodiny  českého  jazyka
a 2 hodiny matematiky denně.
Každý žák musí  být vybaven 2 rouškami (nebo ústenkou, šálou,  šátkem po dvou kusech)
a sáčkem na uložení roušky. Dezinfekční prostředek a dezinfekční mýdlo,  papírové utěrky
budou k dispozici ve škole.
Žáci se musí přezouvat!!!

Zpřísněná hygienická opatření ze strany školy:

- dezinfekce rukou při vstupu do budovy školy a při odchodu ze školy
- dezinfekce rukou po přezutí, po ukončení výukového bloku, samozřejmě po použití

WC
- žáci budou ve skupině do 15
- v lavicích budou sedět jednotlivě s odstupy 2 metry
- 2metrové  odstupy  musí  žáci  dodržovat  i  při  pohybu  po  škole  a  ve  společných

prostorách musí být na obličeji ochrannou pomůcku
- třída bude pravidelně větrána a všechny společné prostory pravidelně dezinfikovány
- bude měřena i tělesná teplota

Pokud  žák  nebude  stanovená  hygienická  pravidla  dodržovat,  může  být  z výuky
vyloučen!

Do 25. května není v provozu školní jídelna.
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