
ŠKOLNÍ PRAVIDLA K NÁSTUPU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOMENSKÉHO 

Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník   

 

 

Nastává den D a my postupně otevíráme školy, na děti se moc těšíme, navíc s přidanou hodnotou 

toho, že ony se těší na nás :-). 

Riziko nákazy nicméně nespí, pokud se máme společně vzdělávat, budeme muset všichni dodržovat 

následující pravidla: 

• Při cestě do školy a ze školy musí mít žáci zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky 
(předpokládáme rouškou) a budou dodržovat odstupy 2 metry.  

• Do budovy budou vstupovat několika zvolenými vstupy, které budou viditelně označeny:   

 

IX. A – Komenského, vstup do budovy – před hlavním vstupem (červenobílá vrata) odbočí doleva 
a shromáždí se ve venkovní učebně a budou Mgr. Bachelovou odvedeni do šatny a následně do 
učebny výtvarné výchovy – 2. patro vpravo.  

 

IX. B – Komenského, vstup do budovy – před hlavním vstupem (červenobílá vrata) odbočí doleva 
a shromáždí se ve venkovní učebně a Mgr. Palasová je přes šatnu odvede do učebny zeměpisu – 
1. patro vpravo. 

 

• Tyto vstupy, pro ně budou také východy ze školy. 

• Budovy školy budou pro žáky otevřeny od 7:30 do 14:30. 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, všichni žáci školy nosí ve společných 
prostorách roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček  

na uložení roušek.  

• Obuv si žáci po vstupu do budovy ihned zují a dle pokynů vyučujícího uloží na určená místa. 
Svrchní část oděvu si odloží dle pokynů vyučujících 

• Po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.  

• Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné, maximální počet žáků ve skupině 
žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.  

• 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. Pravidla ve třídě pak určuje vyučující.  

• Ve třídách se bude intenzivně větrat. 

• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě. 

• Při návštěvě WC dodržují žáci pravidla hygieny, ruce si umyjí a vydezinfikují.   

• Školní stravování – objednávání i odhlašování je stále stejné (internet, telefon, čip v jídelně), 
pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a 
neberou si sami ani příbory.  

• V jídelně pro výdej jídla vytvoříme harmonogram postupného vydávání, budou se dodržovat 
rozestupy, rouška se bude odkládat pouze při samotné konzumaci jídla a pití, roušky se 
odkládají do vlastního sáčku.  

• Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je možné 
podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin 
stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci 
příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti 



ŠKOLNÍ PRAVIDLA K NÁSTUPU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOMENSKÉHO 

Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník   

 

 

a čichu apod.). Oba tyto dokumenty jsou vystaveny na webových stránkách školy 
www.zsdacice.eu, třídní učitelky je odešlou zákonným zástupcům e-maily. V papírové podobě 
budou připraveny k vyplnění před vstupem dítěte do budov školy.  V ideálním případě je 
přinese žák vyplněné první den nástupu do školy. Je možné využít e – mail, datovou schránku. 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 
umožněna.  

 
 
Vzdělávací aktivity žáků 9. ročníku   
 

• Jde o žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020. 

• Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. 
ročníků. V našem případě vytvoříme dvě skupiny pro dvě deváté třídy.  

• Složení skupin bude neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka 
školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.  

• IX. A se zúčastní přípravy vždy v úterý a čtvrtek od 8:00 – do 11:40. Od 11. 5. nejpozději do 
termínu konání přijímacích zkoušek na střední školy. 

• Na první den si žáci donesou psací potřeby, učební pomůcky k výuce českého jazyka a 
matematiky, svačinu a obuv na přezutí (pokud zůstala ve škole, žáci si ji v průběhu první 
hodiny vyzvednou). Budou poučeni o bezpečném chování a seznámeni s plánem vzdělávání.  

• Příprava bude zaměřena na český jazyk (Mgr. Bachelová) 2 vyučovací hodiny a matematiku 
(Mgr. Procházková) 2 vyučovací hodiny v učebně výtvarné výchovy. Mgr. Bachelová, žáky 
dovede do budovy, Mgr. Procházková je z ní odvede.  

• IX. B se zúčastní přípravy vždy v pondělí a ve středu od 8:00 – do 11:40. Od 11. 5. nejpozději 
do termínu konání přijímacích zkoušek na střední školy. 

• Příprava bude zaměřena na český jazyk (Mgr. Palasová) 2 vyučovací hodiny a matematiku 
(Mgr. Tauferová) 2 hodiny v učebně zeměpisu. Mgr. Palasová, žáky dovede do budovy, Mgr. 
Tauferová je z ní odvede.  

• Oběd si v jídelně vyzvednou dle harmonogramu.  
 

• Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy – v případě žáků 9. 
ročníku do 7. 5. 2020 prostřednictvím třídních učitelek. 

 

• Každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 
nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či 
přípravy.  

 

Ing. Eva Macků  

ředitelka školy 

http://www.zsdacice.eu/

