
Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 9. roč. ve škole – 9. A 
 
Vážení rodiče, žáci, 
škola bude pro žáky organizovat jednodenní dopolední bloky. Každá třída bude absolvovat jeden blok 
týdně. Dvě vyučovací hodiny zaměřené na český jazyk, dvě vyučovací hodiny zaměřené na 
matematiku. Začátek vzdělávacích aktivit připadne na 7.55 hodin, jejich ukončení nejdéle do 11.35 
hodin. Žáci jedné třídy jsou rozděleni do dvou skupin. Skupina 9A1 bude přicházet do školy a 
odcházet ze školy vchodem ze dvora. Skupina 9A2 bude přicházet do školy a odcházet ze školy 
vchodem do hlavní budovy od kostela. 
 

- 9. A každé úterý od 12. 5. 2020 
- skupina 9A1 začíná 12/5 češtinou v učebně B107 
- skupina 9A2 začíná 12/5 matematikou v učebně A205 

 

 Pečlivě prostudujte informace k hygienickým opatřením (rozestupy, roušky, dezinfekce a mytí 
rukou, …), informace o rizikových osobách a další z mé první zprávy. 

 Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení zákonného zástupce žáka (viz příloha). 

 Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 
umožněna. 

 Na dny, kdy budou žáci ve škole, lze obvyklým způsobem objednat oběd ve školní jídelně. 

 Obědy budou vydávány při zajištění níže uvedených pravidel.  

 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a 
neberou si ani příbory.  

 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou 
zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi 
jednotlivými skupinami.  

 Roušku žák odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

 
 
Skupina 9A1: 
 

Brédová Zuzana 

Brodníčková Eliška 

Bubová Eva 

Červenková Zuzana 

Dekojová Denisa 

Endrštová Klára 

Hanko Jáchym 

Haužvic Daniel 

Hornofová Jitka 

Ivančíková Aneta 

Jirátková Viola 

Ketmanová Julie 

 
 
 



 

Skupina 9A2: 
 

Kotlíková Adéla 

Lev Martin 

Nováková Alžběta 

Olšiak Jan 

Pánek Adam 

Roučka Tadeáš 

Růžičková Aneta 

Svoboda Martin 

Štrougalová Natálie 

Vondráček Adam 

Vostrý Lukáš 

Zeman Viktor 

 
 
V případě dotazů volejte na tel. číslo 313251260, nebo pište na e-mail brabec.z@2zsrako.cz. 
 
Děkuji Vám za spolupráci. 
 
S pozdravem Z. Brabec 

mailto:brabec.z@2zsrako.cz

