
Účast žáků 9. roč. při vzdělávacích aktivitách od 11. 5. 2020 
 

Vážení rodiče, milí žáci,  

níže Vám předkládáme soubor informací a pokynů pro žáky 9. ročníku v souvislosti s možností 

nepovinné docházky žáků 9. tříd do ZŠ Úvaly. Pouze upřesňujeme, že se nejedná o obnovení 

prezenční výuky, ale pouze o efektivní doplnění vzdělávání na dálku, a to výhradně za účelem 

podpory přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.   

 

Obecná pravidla 
● 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.  

● Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy prostřednictvím třídního 

učitele do 7. 5. 2020.  

● Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na 

vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

● Při prvním vstupu do školy předkládá žák nebo zákonný zástupce žáka:  

o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), obsahující také 
vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.  

● Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 
umožněna.  

● 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.  

● Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků.  
● Obsahem je učivo z předmětů matematika a český jazyk, cílem je příprava na přijímací 

zkoušku.  
● Výuka bude zatím probíhat jeden den v týdnu (ve 20. kalendářním týdnu pak konkrétně v 

úterý nebo ve středu podle skupiny) ve tříhodinovém bloku matematiky a českého jazyka 
od 8.00 do 11.00 hod. V případě potřeby a s ohledem na organizační možnosti školy je 
možné počet hodin pro další týdny upravit, žáci i rodiče o tom budou včas informováni. 

● Výuka bude probíhat do data konání přijímacích zkoušek, tj. do 8. 6. 

 

Cesta do školy a ze školy, pohyb před školou  
● Při cestě do školy a ze školy a při pobytu před školou se na žáky vztahují obecná pravidla 

chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  
o Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  

o Dodržení odstupů 2 metry.  
● Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do 

skupiny, v jaké bude probíhat výuka, a vyzvedává je. 
 

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

● Žáci se nepřezouvají, svrchní oděv si odkládají na místo určené vyučujícím. 

● Před vstupem bude žákům namátkově měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud 
bude mít žák teplotu vyšší než 37,5 °C, nebude mu umožněn vstup do školy a bude 
kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka neprodleně vyzvedl. 



● Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi 
skupinami.  

● 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.  

● Škola jednotlivým skupinám vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  

● Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická a organizační 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.  

 

V budově školy  
● Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet či společných prostor budou 

organizovat pedagogičtí pracovníci tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami.  

● Při přesunech budou všichni dodržovat odstupy 2 metry.  

● Toalety budou vybaveny antibakteriálním mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím 
dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.   

● Bude probíhat důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další 
pracovníci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.  

● Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna 
několikrát denně (např. kliky dveří, místa k sezení ve společných prostorách).  

 

Ve třídě 
● Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i 

předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).   

● V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup 2 metry.  

● Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

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

● V každé třídě se bude často větrat. 

● Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. V případě, že se přihlášený žák nezúčastní 
výuky, je zákonný zástupce povinen jeho absenci řádným způsobem neprodleně omluvit 
(tedy poslat elektronickou omluvenku TU). 

 

Při 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.  

● Pokud žák v průběhu dne začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude 
umístěn do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka s požadavkem na 
okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní 
žáci pak budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným 
nošením roušky, dokud nebude vyhodnocen zdravotní stav indisponovaného žáka.  

 

  

               Děkuji za Vaši spolupráci! 

 

Mgr. Lukáš Kunc 

ředitel ZŠ Úvaly 


