
Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků 9. roč. ve škole 
 
Vážení rodiče, 
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost 
žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Níže zasílám organizační informace. Žádám 
Vás o vyjádření, zda se Vaše dcera/Váš syn za uvedených podmínek osobně přípravy zúčastní. Svoji 
závaznou odpověď zašlete na e-mail: brabec.z@2zsrako.cz do 6. 5. 2020. 
 
Škola bude pro žáky organizovat jednodenní dopolední bloky. Každá třída bude absolvovat jeden blok 
týdně. Dvě vyučovací hodiny zaměřené na český jazyk (např. 1. a 2. vyučovací hodinu), dvě vyučovací 
hodiny zaměřené na matematiku (např. 3. a 4. vyučovací hodinu). Začátek vzdělávacích aktivit 
připadne na 7.55 hodin, jejich ukončení nejdéle do 11.35 hodin. Žáci jedné třídy budou rozdělení do 
dvou skupin. Každá skupina bude přicházet do školy a odcházet ze školy jiným vchodem. 
 

- 9. A každé úterý od 12. 5. 2020 
- 9. C každou středu od 13. 5. 2020 
- 9. B každý čtvrtek od 14. 5. 2020 

 
Cesta do školy a ze školy  

 Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky. 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  
 
Příchod ke škole a pohyb před školou  

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry.  

 Bude zajištěn příchod žáků dvěma vchody do školy (každý vchod pro jednu skupinu třídy) a 
jejich plynulý přesun do tříd.  

 
Vstup do budovy školy 

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

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  
 
V budově školy 

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

 Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 
 
Ve třídě 

 Neprodleně po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i 
předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 Žáci budou rozděleni do skupin, složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. 

 V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při 
skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.  
Podezření na možné příznaky COVID-19 

 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.  



Osoby s rizikovými faktory 

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující 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).  
 

 Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše 
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 
domácnosti.  

 Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové 
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

 Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení zákonného zástupce žáka (viz příloha).   
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví, a  
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

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

 
Specifika pro žáky 9. ročníku 

 V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní 
přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.  

 Maximální počet žáků ve skupině je 15.  

 Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. 
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.  

 Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací 
zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.  

 

 


