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VĚC: OBNOVENÍ VÝUKY ŽÁKŮ  
 
Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4 2020 
a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 
devátých tříd pro účely intenzivní přípravy k přijímacím zkouškám.  
V této souvislosti stanovil ředitel školy časový rozsah a organizaci výuky takto: 
1. Výuka probíhá každé pracovní úterý, středu a čtvrtek od 12. 5. 2020 do termínu přijímacích 

zkoušek v čase od 8.55 do 12.35 hodin – vždy dvouhodinové bloky matematiky a českého jazyka. 
Škola vede evidenci o docházce. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola 
informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do 
skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. 
Strava ve školní jídelně se neposkytuje. 

2. V případě nástupu žáka do výuky musí zákonný zástupce podepsat „Čestné prohlášení 
a seznámení“ /viz. příloha/. 

3. Souběžně nadále probíhá distanční vzdělávání s rozesíláním úkolů v pondělním a čtvrtečním 
termínu. Žákům, kteří budou pravidelně docházet na přípravu k přijímacím zkouškám nebudou 
přidělovány úkoly z matematiky a českého jazyka do dm Softwaru, rozesílané vždy ve čtvrtek. 

4. Vzdělávání probíhá ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků. Složení skupin je neměnné po 
celou dobu docházky. Platí podmínka jednoho žáka v lavici a rozestup lavic ve třídě. Žáka nelze 
zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.  

5. Jsou stanovena tato hygienická opatření: 
- 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.  
- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická 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. 

- Každý žák je povinen dodržovat bezpečnostní odstup. 
- Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím 

dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Dezinfekční 

prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.  
- Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. 
- Neprodleně po přezutí a příchodu do třídy, si musí každý žák umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.  
- V průběhu pobytu ve třídě 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.  
- Pro úklid prostor školy byla přijata zvýšená hygienická opatření. 

 
Můj syn/dcera …………………………………………………………………………… žák/kyně ……………. třídy 
se bude od 11. května 2020 vzdělávat:   
  distančně – vzdělávání na dálku prostřednictvím školního informačního systému 
  prezenčně – přímo ve škole dle stanovených pravidel – nutno doložit čestné prohlášení 
 
V Bohumíně dne _______________________                     …………………………………………………………. 

podpis zákonného zástupce 

http://www.mzsb.cz/

