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PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ  

DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 

V tomto dokumentu naleznete základní informace o provozních podmínkách v souvislosti 

s přítomností ţáků 9. tříd ve škole od 11. 5. 2020. 
 

ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE 
 

 Od 11. 5. 2020 je umoţněn přístup do školy ţákům 9. tříd, a to za účelem konzultací 

v rámci přípravy na přijímací zkoušky na střední školu. Tyto konzultace nejsou pro ţáky 

povinné a netýkají se těch ţáků, kteří jednotné přijímací zkoušky na střední školy nedělají. 

Ţáci, kteří přijímačky dělají, ale nepotřebují svoji přípravu konzultovat s učiteli, nemusí 

této moţnosti vyuţít. Dále bude probíhat vzdělávání na dálku. 

 Zákonný zástupce ţáka přihlásí své dítě pomocí webového formuláře  

do 7. 5. 2020. Odkaz obdrţí od třídního učitele. 

 Na webu školy je k dispozici formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“, který je nutné vyplnit, 

podepsat a přinést 11. 5. 2020 do školy. Pokud nemáte moţnost si formulář stáhnout a 

vytisknout, můţete si jej vyzvednout v kanceláři školy. Bez tohoto formuláře nebude 

ţákům umoţněn vstup do školy, stejně tak pozdější přihlášení neţ 11. 5. 2020 uţ není 

moţné. 

 Velikost skupiny bude max. 15 ţáků. Skupiny budou celkem dvě. 

 Předpokládáme konzultace z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA, a to v rozsahu 2 

vyuč hod. M a 2 vyuč hod. ČJL, Rozsah by měl být od 9.00 do 12.15. 

 1. Skupina bude docházet do školy vţdy v pondělí a ve středu, druhá skupina vţdy v úterý 

a ve čtvrtek. Rozdělení ţáků do skupin nebude podle tříd, ale podle přihlášek. Učitelé 

budou pro obě skupiny stejní. 

 Ráno ţáci přijdou v 8.50 hod. před školu, kde si je vyzvedne vyučující. Po přezutí v šatně 

půjdou do určené učebny. 

 Ve třídě se budou řídit pokyny vyučujícího, který rozhodne, při jakých činnostech bude 

nutná rouška a při kterých ne. Ţáci budou sedět v rozestupech 2 m.  

 Kaţdý ţák musí mít na den 2 roušky a sáček na roušky. 

 O přestávce budou mít moţnost pouţívat toalety na patře, které budou vybaveny 

dezinfekcí na ruce. Dezinfekce bude k dispozici i ve třídě. Mimo učebnu je nutné pouţívat 

roušku vţdy. 

 Do 25. 5. 2020 nebude moţnost vyuţít školní jídelnu  

(vařit se bude aţ od 25. 5. 2020), proto je nutné, aby měli ţáci svačinu na celé dopoledne. 

 Kaţdou nepřítomnost ţáka je zákonný zástupce povinen řádně omluvit. Stačí telefonicky, 

SMS, emailem u třídního učitele nebo v kanceláři školy. Ţák, který se třikrát nedostaví do 

školy bez řádné omluvy, bude z dalších konzultací vyloučen. O této skutečnosti bude 

zákonný zástupce obratem informován. 

 Po ukončení konzultací doprovodí vyučující ţáky do šatny, kde se přezují a opustí školu. 

Při cestě do školy i ze školy je nutné dodrţovat obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními (dodrţovat rozestupy 2 m a nošení roušky). 
 
V Sezimově Ústí 7. 5. 2020     Mgr. Petr Peroutka, ředitel školy 


