INFORMACE O MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9.
ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Žáci, kteří zatím nejsou přijati na střední školu a intenzivně se
připravují na přijímací zkoušky, mohou od 11. 5. využít výukových dnů ve škole (účast je dobrovolná).
Pro všechny žáky 9. ročníku bude i nadále probíhat distanční forma výuky (domácí příprava).
Příprava na přijímací zkoušky ve škole: V pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 bude probíhat příprava z českého jazyka
a v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 12.00 bude probíhat příprava z matematiky. V dalších týdnech až do termínu konání
přijímacího řízení bude výuka probíhat ve stejných dnech a časech (po dohodě s vyučujícím může být v dalších
termínech den a čas výuky upraven – o této změně bude elektronicky informován žák i zákonný zástupce).
Výuky se může zúčastnit pouze žák, u kterého se v posledních dvou týdnech neprojevují příznaky virového infekčního
onemocnění.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz následující tabulka) a rozhodli o účasti žáka na
vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Pokud žák nebo osoba žijící ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny,
účast na vzdělávacích aktivitách ve škole se nedoporučuje.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku na přípravu na přijímací zkoušky do 7. 5. 2020 na email třídní
učitelky drahomirasvobodova@centrum.cz .
Žáka nelze přihlásit do školní skupiny později než 11. 5. 2020.
Při první návštěvě školy předloží žák vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního
onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory (viz samostatná příloha). Bez tohoto Čestného
prohlášení se nebude žák moci vzdělávání účastnit.
Další pravidla, pokyny a nařízení:
-

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 jsou povinni být vybaveni alespoň dvěma rouškami (při sundání roušky je žák povinen roušku odkládat
do sáčku).
Žáci budou čekat na vyučující před školou, musí zachovávat rozestupy 2 metry.
Žáci jsou povinni neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, použít dezinfekci na ruce po
předchozím důkladném umytí rukou (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. Učitel je oprávněn požadovat po žákovi, aby měl roušku po celou dobu výuky.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Výuka bude probíhat v učebně 9. ročníku

-

-

Žákům je zakázáno pohybovat se po budově školy
Žákům bude vymezen čas hodin a přestávek (svačina, toaleta) – nezbytné je dbát pokynů vyučujících a
dodržovat hygienická opatření
Škola povede evidenci o docházce žáků do školy (absence se nezapočítává).
Do školy nesmí vstupovat rodiče ani jiné doprovázející osoby + nepřihlášení žáci 9.r. a žáci dalších ročníků
II.st.
Obědy nebudou do 22. 5. 2020.
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními,
zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s
krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné
domácnosti).
Příchod ke škole a pohyb před školou: zákaz shromažďování před školou; dodržovat odstupy 2 metry v
souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné
domácnosti). Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Skupina s
rozestupy může být shromážděna tak, jak budou žáci následně společně ve třídách. Žáky před školou
vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

Základní hygienická opatření týkající se provozu školy jsou součástí tohoto dokumentu. Do 10. 5. 2020 bude zpracován
podrobný dokument o hygienických opatřeních provozu školy. Tento dokument bude uveřejněn na webových stránkách
školy. Zákonný zástupce/žák je povinen se s tímto dokumentem seznámit a dodržovat stanovená hygienická pravidla.
Nedodržování hygienických pravidel může vést k vyřazení žáka z přípravy na PZ.

Případné dotazy směřujte na ředitelku školy vankovapetrahostice@centrum.cz

