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Tel.: 566536922   maly@zsob.cz 
 

Na základě  vyhlášky MŠMT o OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 informuji rodiče následovně: 

Žáci devátých ročníků mají právo připravovat se na přijímací zkoušky na střední školy 
v době od 11. 5. 2020 za těchto podmínek: 

 Zákonný zástupce zváží rizikové faktory a žáka přihlásí k účasti na vzdělávací 
aktivitě  - do 7. 5. 2020, později přihlášené žáky nelze zařadit do vzdělávací aktivity. 
Žáka lze přihlásit předběžně elektronicky na adrese: maly@zsob.cz.   Do předmětu 
stačí uvést jméno a příjmení žáka/žákyně a - přihlašuji.  

S sebou si žák 12. května vezme a odevzdá u vchodu do školy zaměstnanci školy (viz 
přílohy): 

a) vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem 

b) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
 (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

Pozn.: budeme akceptovat i podepsanou přihlášku a čestné prohlášení, které (v případě, že je nemůžete vytisknout) nahradíte 
opisem, který bude v souladu s oběma uvedenými dokumenty. Případně přihlášku a čestné prohlášení obdržíte ve škole 
12. května od 7.00 do 7.30 u vchodu do školy. 

 

Časový rozsah přípravy pro žáky devátých tříd: 

 Žáci budou rozděleni do skupin po max. 15 žácích. Skupiny budou odpovídat složení 
žáků v „ŠABLONÁCH“. První skupina bude v IX. třídě, skupina druhá bude v VIII. třídě 
(viz rozpis ve třídě). 

 Domácí podpora žáků devátého ročníku bude od 12. května 2020 do doby konání 
přijímacích zkoušek „pouze“ z českého jazyka a matematiky (včetně individuálních 
konzultací např. e-mailem s vyučujícími). Příprava ve škole bude nadstavbou nad 
domácí přípravou žáků - konzultace vypracovaných úkolů apod. V případě potřeby 
lze čas (i četnost přípravy) po dohodě s vyučujícími a s ředitelem školy upravit. 

 Příprava bude probíhat vždy v úterý a čtvrtek následujícím způsobem: 

1. skupina: 7.40 - 8.25 hod matematika - vyučující Mgr. Marcel Rous 

  8.35 - 9.20 hod matematika - vyučující Mgr. Marcel Rous 

  9.35 - 10.20 hod český jazyk - vyučující Mgr. Lenka Štěpánková 

  10.30 - 11.15 hod český jazyk - vyučující Mgr. Lenka Štěpánková 
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2. skupina: 7.40 - 8.25 hod  český jazyk - vyučující Mgr. Lenka Štěpánková 

  8.35 - 9.20 hod  český jazyk - vyučující Mgr. Lenka Štěpánková 

  9.35 - 10.20 hod  matematika - vyučující Mgr. Marcel Rous 

  10.30 - 11.15 hod  matematika - vyučující Mgr. Marcel Rous 

        

Aby nedocházelo ke kumulaci žáků před školou, žáci budou do budovy pouštěni 
průběžně od 7. 00 do 7.35. 
Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 
mimořádnými opatřeními. 
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
Učitel může podle podmínek ve třídě povolit sundání roušky. 
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 
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. 
Neprodleně po odchodu ze šatny musí každý použít dezinfekci na ruce, která bude 
umístěna tak, aby ji žák mohl použít po odložení svršků a přezutí se do školních 
přezůvek. 
Doporučuje se umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) po 
vstupu do třídy. 
Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. 
Žáci 1. skupiny budou přicházet do IX. třídy hlavním schodištěm. 
Žáci 2. skupiny budou přicházet do VIII. třídy schodištěm za šatnami. 
Při sejmutí roušky, si ji každý žák ukládá do sáčku. 
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
O přestávkách budou žáci 1. skupiny využívat WC na stejném patře. 
Žáci 2. skupiny budou využívat WC v přízemí, vždy využijí schodiště za šatnami. 
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 
Odchod žáků ze školy bude probíhat takto: 
1. skupina bude odcházet v 11.15 
2. skupina bude odcházet v 11.20 
Stravování škola od 12. května do 22. května s organizačních důvodů pro žáky 9. 
ročníku nezajišťuje. 
 
 
V Osové Bítýšce 5. 5. 2020      Mgr. Milan Malý, ředitel školy 


