
Informace k přítomnosti žáků 2. stupně od 8. 6. 2020 na konzultačních hodinách v budově školy  

Při první návštěvě školy předloží žáci „Čestné prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění a prohlášení o seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory“. 

(Žáci, kteří navštěvovali konzultace k přijímacím zkouškám, znovu čestné prohlášení nevyplňují.) 

 

8. - 19. června 2020 

Příchod: 7:55 vchodem pro žáky, žáci si odloží věci v šatnách 

Učebna: č. 3 (pokud bude žáků více než 15 - učebny č. 2 a č. 3) 

Zahájení konzultací:  8:10  

Ukončení konzultací: čas není přesně stanoven (cca 12:00, VIII. tř. cca 12:45)  

Oběd: není zajištěn 

 

Nejedná se o klasickou výuku. Přibližně po 30 minutách se ve třídě prostřídají vyučující jednotlivých předmětů.  
 
1. týden: Učitelé s žáky proberou plnění úkolů zadaných během distanční výuky, projdou s nimi zápisy v sešitech, 
pracovní sešity, apod. Proberou případné nejasnosti v učivu. Vyučující sdělí žákům své požadavky k tomu, co jim 
chybí odevzdat, vypracovat, opravit,… aby jejich klasifikace za druhé pololetí nebyla horší než v pololetí prvním. 
 
2. týden: Vyhodnocení požadavků vyučujících k úspěšnému ukončení 2. pololetí. 
 

Rozpis tříd 

VI. třída 
čtvrtek 11. 6. 
čtvrtek 18. 6. 

VII. třída 
středa 10. 6. 
středa 17. 6. 

VIII. třída 
pondělí 8. 6. 

pondělí 15. 6. 

IX. třída 
úterý 9. 6. 

úterý 16. 6. 

 
 
 

22. - 26. června 2020 

 
Odevzdání učebnic, třídnické práce - vyklizení skříněk, žákovská portfolia, sebehodnocení žáků, poplatky za 
poškozené učebnice,… 
 
Rozdělení do skupin bude upřesněno třídními učiteli. (1. skupina 8:10- 10:30, 2. skupina 10:40 - 13:00) 
 

Rozpis tříd 

VI. třída 
pondělí 22. 6. 

VII. třída 
úterý 23. 6. 

VIII. třída 
pondělí 22. 6. 

IX. třída 
úterý 23. 6. 

 

  



Podmínky k přítomnosti žáků 2. stupně od 8. 6. 2020 na konzultačních hodinách v budově školy  

 

Cesta do školy a ze školy  

Platí povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), pokud se nacházejí alespoň dvě 

osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  

Příchod ke škole a pohyb před školou  

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou, pokud se nacházejí 

alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  

Není povoleno se bezdůvodně zdržovat před budovou školy, žáci přicházejí nejdříve v 7:55. 

Vstup do budovy školy 

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

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. 

Žáci přicházejí žákovským vchodem, odloží si oblečení a boty v šatnách a ihned se přesouvají do učebny. Není 

povoleno se bezdůvodně zdržovat v šatnách, na chodbách nebo toaletách. 

V budově školy 

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáčky na odložení roušky během dne a na použitou 

roušku. 

Žáci se budou pohybovat pouze v přesně stanovených prostorách školy.  

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. 

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou 

kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

Škola je vybavena desinfekčními prostředky. 

Ve třídě 

Neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák 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 (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 budou sedět samostatně v lavicích na stále stejných místech, o přidělení míst rozhoduje vyučující. 

Odchod ze školy 

Žáci opouštějí budovu školy neprodleně po ukončení konzultací - žákovským vchodem. 

Není povoleno se bezdůvodně zdržovat v šatnách nebo před budovou školy. 

Obědy pro žáky nebudou zajištěny. 


