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INFORMACE PRO ŽÁKY 9.ROČNÍKŮ A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

 

ORGANIZACE VÝUKY 9.ROČNÍKU OD 11.5.2020 

 
Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude v týdnu od 11. května 2020 zahájena výuka 
žáků 9.ročníků. Tato výuka bude probíhat výhradně za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední 
školy. Proto byli osloveni jen žáci  9.ročníků, kteří budou přijímací zkoušky v tomto školním roce vykonávat. 
Ostatních žáků se toto opatření netýká. 
 
Výuka začne v úterý 12. května a bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek dopoledne po dobu 4 týdnů (do 
termínu přijímacích zkoušek). Vyučované předměty budou český jazyk a matematika, přičemž bude kladen 
hlavní důraz na zvládnutí didaktických testů k přijímacím zkouškám z těchto předmětů. Ostatní předměty 
(včetně nové látky z českého jazyka a z matematiky, která není zahrnuta do přijímacích zkoušek) budou i 
nadále vyučovány distančně a žáci je budou vypracovávat v ostatních pracovních dnech z domova.  
 
Žáci MZŠ Kdyně, kteří se přihlásili k výuce, budou rozděleni do 4 skupin po 9 žácích. Umístění žáků do 
skupin je neměnné, žáci nesmí být přesouváni do jiné skupiny. Každá skupina bude umístěna v učebně na 
jiném patře budovy / v jiné budově, aby se zamezilo nežádoucímu kontaktu a shlukování. Provoz je 
zorganizován tak, aby se ani o přestávkách žáci nesetkávali s žáky z jiných skupin.  
 
Žádáme vás o přesné dodržení času a místa setkání před začátkem vyučování. Podívejte se, do které 
skupiny patříte, a přijďte v daný čas (ne dříve a ne později) na místo srazu. Čas a místo jsou uvedeny  u 
rozvrhu u každé skupiny. Pokud byste se z nějakého závažného důvodu zpozdili (návštěva lékaře apod.), 
použijte hlavní vchod a zvoňte na sekretariát. Ostatní vchody do budovy budou uzavřeny. Pokud víte 
předem o tom, že se na následující výuku opozdíte, informujte vyučující.  
 

Rozdělení žáků 9.r. do skupin 
  

1.skupina-učebna MM1 2. skupina - učebna 6.C 3. skupina - učebna 8.C 4. skupina - učebna 7.D 

Bernardová Šárka Altynski Jan Dufek Matěj Andersová Tereza 

Frolík Michal Brezáni Jiří Haisová Anežka Hoffmannová Kristýna 

Holub Jan Cozl Adam Kohoutová Nela Faigl Petr 

Lörinczová Aneta Holanová Tereza Kováříková Markéta Horejšová Denisa 

Macánová Eliška Homolková Veronika Mlnaříková Nikola Chejlavová Sarah 

Nejdl David Husníková Lucie Řezníčková Eliška Juránková Kristýna 

Prokopiu Alžběta Mazancová Karla Šneiderová Nela Krásnická Veronika 

Sekerák Dominik Škarda Petr Šupová Karolína Valtr Daniel 

Vávrová Petra Špačková Barbora Turek Tomáš Vaníčková Vanessa 
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Organizace výuky: 
 
skupina č. 1       
učebna MM1           sraz u hlavního vchodu z Komenského ulice v 7,35 

příchod ke škole 1. vyuč. blok přestávka 2. vyuč. blok 

7,35 7,40 - 9,10    M 9,10 - 9,30 9,30 - 11,00    ČJ 

    
skupina č. 2    
učebna 6.C           sraz u zadního vchodu vedle jídelny v 7,35 

příchod ke škole 1. vyuč. blok přestávka 2. vyuč. blok 

7,35 7,40 - 9,10   ČJ 9,10 - 9,30 9,30 - 11,00    M 

    
skupina č. 3       
učebna 8.C           sraz u hlavního vchodu z Komenského ulice v 7,55 

příchod ke škole 1. vyuč. blok přestávka 2. vyuč. blok 

7,55 8,00 - 9,30    M 9,30 - 9,50 9,50 - 11,20    ČJ 

    
skupina č. 4    
učebna 7.D           sraz u zadního vchodu vedle jídelny v 7,55 

příchod ke škole 1. vyuč. blok přestávka 2. vyuč. blok 

7,55 8,00 - 9,30   ČJ 9,30 - 9,50 9,50 - 11,20    M 

 
Sraz před školou:  
 
První den budou mít všichni žáci připravené čestné prohlášení (vyplněné a podepsané zákonnými zástupci). 
Toto prohlášení  najdete na webu školy, nebo si ho můžete vyzvednout v tištěné formě v kanceláři školy v 
Komenského ulici 134 v pondělí  11.5.2020 v době 10,00 - 12,00. Bez tohoto prohlášení nesmí být žák k 
výuce přijat. 
 
Všichni žáci budou mít přes ústa a nos roušky (šátek, respirátor apod.). Žáci musí dodržovat odstup 2 metry 
v souladu s krizovými opatřeními. Žáci se dostaví ke škole (na předem určené místo - viz rozpis) pokud 
možno bez doprovodu dalších osob.  Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv 
doprovázejícím osobám. U vchodu na žáky bude čekat vyučující, která je první den odvede do šatny, kde si 
všichni vyzvednou své přezůvky. Přezůvky si potom budou žáci nosit každý den domů, aby se zamezilo 
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nutnosti využívat stísněné prostory šaten. Všichni budou mít s sebou sáček / tašku, do které si budou 
ukládat přezůvky, popř. boty před učebnou, budou-li špinavé. Pokud žáci nemají přezůvky ve škole, 
přinesou si je z domova s sebou.  V dalších dnech žáky vyučující odvede přímo před učebnu, kde se přezují 
a přesunou se do učebny. Při všech přesunech je vhodné dodržení odstupu 2 m. 
 
Nošení roušek: 
 
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. Do tohoto sáčku si uloží roušku vždy, když ji sundají. Toto je 
možné pouze při aktivitách v lavici, při kterých je zajištěn odstup od ostatních min. 2 m.  
 

Hygienická pravidla: 
 
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. 
 
V každé třídě je k dispozici umyvadlo s tekoucí vodou, mýdlo v dávkovači, dezinfekce v dávkovači a 
jednorázové papírové ubrousky. Každý žák si umyje a vydezinfikuje ruce po přezutí a vstupu do třídy, dále 
na konci každého vzdělávacího bloku, po přestávce a po každé návštěvě toalety (dezinfekce je umístěná i 
na toaletách).  V učebnách i v ostatních prostorách školy se pravidelně větrá, pokud možno nepřetržitě. 
Zvolte tedy vhodné oblečení, ve třídách může být chladno. Pokud bude vhodné počasí, přestávky tráví žáci 
mimo budovu školy pod dohledem vyučujícího. 
 
Úklid všech prostor, kde se žáci i zaměstnanci pohybují, probíhá pravidelně a důkladně. Během prvního 
vyučovacího bloku se dezinfikují vstupní prostory a toalety, o přestávce povrchy ve třídách, kde se střídá 
více lidí (umyvadlo, katedra, PC, kliky apod.). Během druhého vyučovacího bloku probíhá opět dezinfekce 
všech vnitřních prostor, kde se žáci a vyučující pohybovali, včetně toalet. Každá skupina má k dispozici své 
vlastní sociální zařízení. Po vyučování jsou uklizeny a vydezinfikovány všechny učebny a využívané prostory.  
 

Omlouvání žáků: 

 

V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování je zákonný zástupce povinen žáka omluvit. Pokud je 
nepřítomnost známa již předem, nahlásí tuto skutečnost zákonný zástupce škole s předstihem. Pokud se 
jedná o onemocnění či jinou nepředvídanou okolnost, žáka omluví zákonný zástupce nejpozději v dalším 
vzdělávacím dnu (tj. úterý nebo čtvrtek). Omluvy probíhají telefonicky na tel. 379 731 301 nebo 778 533 
172 v době 7,30 - 12,00 nebo elektronicky na email tgm.skola@seznam.cz. V omluvence uveďte vždy 
jméno a příjmení žáka a dobu, po kterou do školy nebude docházet. Pokud by došlo k tomu, že žák již 
vůbec nebude moci ve výuce pokračovat, oznamte tuto skutečnost také.  
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Další důležitá opatření: 
 
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 nebo vyučující vykazuje během pracovního dne příznaky onemocnění, je okamžitě 
izolován do předem vyhrazené místnosti. Škola informuje zákonné zástupce žáka a okresní hygienickou 
stanici. Ostatní žáci jsou přemístěni do jiných prostor.  
 
Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit ve škole změny a okolnosti týkající se zdravotních rizik (onemocnění 
v rodině, karanténa apod.), která se vyskytnou po podepsání a odevzdání čestného prohlášení po celou 
dobu docházky dítěte do školy. 
 
Školní stravování není žákům poskytováno, žáci opouštějí školu v 11,00, resp. v 11,20.  
 
Co s sebou: 
 
1. den Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonnými 
zástupci; 2 roušky a sáček na uložení roušky; psací potřeby a poznámkový blok vhodný k výuce; svačina a 
pití; vhodné oblečení ; sáček nebo taška na boty (pokud není v šatně); 
od 2. dne vše mimo čestného prohlášení; přezůvky. 
 
 
 
 
 

Ve Kdyni, 7.5.2020           Mgr. Stanislava Ticháčková 

              zástupce ředitele pro II.st. 

          Masarykova základní škola Kdyně 
 

 

 

 


