
Pravidla pro přítomnost žáků 9. ročníku a ostatních osob ve škole 
 
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 (dále jen příprava) ve 
školní budově. 
 
V souladu s právními předpisy vydávám tuto vnitřní směrnici, která určuje pravidla pro pobyt 
žáků a zaměstnanců v budově školy. 
 

Žáci 
 

Před vstupem do budovy 

Každý žák má s sebou dvě roušky a igelitový sáček pro odložení použité roušky. 
 

Vstup do budovy 

Vstupují do budovy školy tak, jak přijdou, případně v rozestupech po jednom pod dohledem 
určeného pracovníka. Žáci při vstupu zaregistrují svůj příchod čipem a odejdou do určené 
učebny, nepřezouvají se.  

U vrátnice školy si pod dohledem určeného pracovníka dezinfikují ruce dezinfekčním 
prostředkem. 
Po dezinfekci žáci odejdou do určené učebny, ve které bude probíhat příprava pod vedením 
určeného pedagogického pracovníka. 
 

Pobyt v budově 

Skupina žáků určená ředitelem školy je po celou dobu přípravy neměnná a převážně se po 
celý čas zdržuje v učebně.  

Žáci neopouštějí učebnu bez svolení určeného pedagogického pracovníka. Pokud ji chtějí 
opustit, sdělí určenému pedagogickému pracovníkovi důvod opuštění a po budově se 
pohybují s nasazenou rouškou. Po návratu do učebny si vydezinfikují ruce připraveným 
prostředkem. V případě, že jde žák na WC, je povinen si po použití toalety řádně umýt ruce 
mýdlem a po vstupu do třídy si ruce opět vydezinfikovat. 

O přestávce se žáci zdržují v učebně nebo na chodbě na patře, kde mají učebnu. Pokud jsou 
žáci na chodbě, mají nasazenou roušku. Pokud jsou v učebně a dodržují předepsané 
rozestupy, nemusí mít roušku. 

Strava není školou žákům zajištěna. Žákům je umožněno v učebně konzumovat vlastní jídlo 
přinesené z domova. Před a po jídle si žák umyje ruce mýdlem v učebně. 

Příprava bude probíhat v 1,5 hodinových blocích (matematika, český jazyk), přestávku 
v průběhu bloku určuje příslušný vyučující. První blok bude v čase 800– 930 a druhý blok 950 – 
1120 hod. Dohled nad žáky mezi bloky má vyučující prvního bloku. Poté vše přebere vyučující 
druhého bloku, včetně odvedení žáků po skončení přípravy na vrátnici. V učebně budou žáci 
od sebe vzdálení 2 metry (minimálně 1,5 m). V tomto případě nemusí mít přítomné osoby 
v učebně roušku. 



Žáci přítomni na přípravě mají s sebou všechny pomůcky, které budou potřebovat. Žákům je 
zakázáno si pomůcky v průběhu přípravy půjčovat. 
 
 

Opuštění budovy 

Žáci odchází v předepsaných rozestupech po ukončení přípravy pod vedením určeného 
pedagogického pracovníka a najednou opustí budovu. Opuštění budovy zaregistrují čipem. 
 

Zákonní zástupci 
 
V určeném termínu vyjádří svůj zájem, aby se jejich dítě připravovalo na přijímací zkoušky. 
Bude-li žák na přípravu přihlášen, zajistí jeho docházku do školy a v případě, že žák později na 
přípravu chodit nebude, oznámí to vedení školy. 

Pokud se přihlášený žák nebude některý den účastnit přípravy, omluví nepřítomnost žáka 
zákonný zástupce předepsaným způsobem. Nepřítomnost na přípravě se nezapočítává do 
absence žáka. 
 
Zájem o přípravu na přijímací zkoušky vyjádří zákonný zástupce elektronicky (emali, 
EduPage) třídnímu učiteli žáka. 
V platnosti od 4. 5. 2020 
 
 
 
 
 
 Mgr. Vladimír Soukop, v. r. 
 ředitel školy 
 


