
Informace o přípravě na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníků 

Tato Informace blíže specifikuje obecné pokyny MŠMT „Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období 

do konce školního roku 2019/2020“, které naleznete na našich www stránkách a se kterými se 

každý žák má povinnost seznámit před nástupem do školy a dále je dodržovat. Během prvního 

setkání budou žákům nejdůležitější body znovu připomenuty. O seznámení bude učiněn zápis, 

který žáci podepíší a tím se zavážou k jeho vědomému neporušování.  

Každé úterý od 12. 5. 2020 až do konání přijímací zkoušky budou mít přípravu žáci IX. A.  

Každý čtvrtek od 14. 5. 2020 až do konání přijímací zkoušky budou mít přípravu žáci IX. B. 

V době od 8.00 do 9.30 hodin bude blok českého jazyka nebo matematiky.  

V době od 9.30 do 10.00 hodin budou mít žáci přestávku, s jejím průběhem budou seznámeni.   

V době od 10.00 do 11.30 hodin pokračuje druhý blok a předměty se vymění.  

Žáky budou vyučovat jejich vyučující příslušných předmětů.   

Vstup žáků do budovy ZŠ bude probíhat od 7.40 hodin. Ve vchodu do budovy bude žákům 

změřena teplota a poskytnuta dezinfekce rukou. Dne 12. (nebo 14.) 5. 2020, při prvním vstupu 

do školy, žáci odevzdají vyplněné a zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ s datem příslušného dne zahájení výuky. 

Žák nebude vpuštěn do budovy bez řádně vyplněného Čestného prohlášení, které je ke stažení 

na našich www stránkách a odevzdává se pouze jednou - při prvním vstupu. 

Výuka IX. A bude probíhat ve druhém patře budovy v učebně číslo 35. Výuka IX. B bude 

probíhat v učebně číslo 35 a 34. Rozdělení žáků IX. B do učeben je v kompetenci třídního 

učitele. Žáci se převléknou v šatně ve druhém patře a odejdou do přidělené učebny. Po vstupu 

do třídy použijí dezinfekci na ruce, eventuálně si ruce nejdříve umyjí. Toalety budou mít žáci na 

2. patře označené svojí skupinou. Hygienické pokyny v učebně (nošení roušky, svačina, použití 

mobilu,…) určuje vyučující. Mimo učebnu se žáci pohybují jen se souhlasem vyučujícího a 

s rouškou na ústech a nose. Žáci sedí v lavicích po jednom. Vyučující zapíše přítomnost žáků na 

každém bloku do připravené papírové třídní knihy. Žáci dodržují Školní řád. Po ukončení výuky 

koordinuje vyučující odchod žáků z budovy tak, aby se skupiny nepotkaly. Dřívější odchod ze 

školy nebo omlouvání nepřítomnosti se řídí Školním řádem. 

Příprava na ostatní předměty není touto výukou dotčena. Ředitel školy může upravit žákům 

devátých ročníků distanční vzdělávání v bezprostřední době před termínem konání přijímací 

zkoušky.   

Dle pokynu je třeba žáka na tuto přípravu přihlásit nejpozději 7. 5. 2020. Zájem o 

docházku do školy potvrďte u svého třídního učitele. Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel. 

Žáky nelze zařazovat do skupiny dodatečně.  

 

        Mgr. Hana Holcmanová 

         ředitelka 

V Kolíně dne 5. 5. 2020  


