
Informace ke vzdělávání žáků 9. ročníků na ZŠ Sokolovská 

 

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní 

přítomnost žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky.  

Základní informace: 

 Vzdělávání probíhá ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků. Zařazení do skupiny 

je neměnné, rozhoduje o něm ředitel školy. Žáka nelze do skupiny zařadit později než 

11. 5. 2020. Účast na vzdělávání je dobrovolná, zejména u žáků se zdravotními 

problémy nebo u žáků spadajících do rizikových skupin doporučujeme konzultaci 

s pediatrem. Ke vzdělávání je nutné se závazně přihlásit  třídnímu učiteli do čtvrtka 7. 

5. 2020. 

 Vzdělávání  probíhá vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek  v čase od 9 do 12 hodin 

s cílem připravit žáky na přijímací zkoušku (jednotné přijímací testy).  Obsahem je učivo 

především předmětů přijímací zkoušky český jazyk a matematika a vychází z RVP ZV 

(ŠVP ZV ZŠ Sokolovská).  

 V pondělí 11. 5. 2020 žáci ve vestibulu odevzdají čestné prohlášení podepsané 

zákonným zástupcem o neexistenci příznaků virového onemocnění (odkaz zde). 

Zároveň podpisem tohoto prohlášení zákonní zástupci stvrzují, že se seznámili 

s vymezením osob s rizikovými faktory stanoveným MZ.  

 Omlouvání nepřítomnosti žáků bude probíhat dle platného školního řádu, tzn. Do tří 

kalendářních dnů telefonicky nebo e-mailem třídnímu učiteli. 

 Žáci vstupují do budovy školy v roušce, před vchodem do budovy se neshlukují, 

dodržují rozestupy 2 metry. V případě, že bude nutné vytvořit více skupin, bude 

uveřejněn časový harmonogram vstupu do budovy. 

 Platí podmínka mít ve škole dvě roušky na den + sáček na roušku v době, kdy nebude 

rouška na ústech nutná, je také nutné přinést si do školy přezůvky. 

 Roušku je nutné používat ve společných prostorách, nebude nutné mít ji na ústech 

v době, kdy budou žáci pracovat v lavicích. 

 Vzhledem k rekonstrukci prostorů šaten se budou žáci přezouvat před třídou, před 

vstupem do třídy jim pověření pracovníci na ruce nastříkají desinfekční prostředek. 

Desinfekci budou mít žáci k dispozici ve třídě, na toaletách a v dalších prostorech, ve 

kterých se budou pohybovat. 

 Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované 

nedodržování je důvodem k vyřazení žáka z přípravy. 

 

Mgr. Pavlína Roudná – ředitelka školy 


