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Vážení rodiče, milí žáci, 

Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o možnosti osobní přítomnosti žáků 

9. ročníků ZŠ ve škole. Na základě tohoto usnesení nabízí naše škola možnost žákům 9. ročníků 

docházet do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Účast žáků není povinná. 

Pro všechny žáky bude probíhat i nadále výuka na dálku ve stejné podobě jako dosud. 

Informace o organizaci vzdělávací aktivity: 

 Vzdělávací aktivita bude probíhat od 12. 5. 2020  každý týden vždy v úterý, středu a čtvrtek  

v době od 8:00 do 11:40 hodin na pracovištích ZŠ Husova a ZŠ Purkyňova, Frýdlant. 

Předpokládaná doba trvání přípravy žáků na přijímací zkoušky je počítána do termínu konání 

přijímací zkoušky na střední školy. Termín nebyl dosud ze strany MŠMT stanoven. 

 Obsahem setkávání bude intenzivní příprava žáků na jednotnou přijímací zkoušku  

ve vyučovacích  předmětech  český jazyk a matematika.  

 Vzdělávací aktivitu budou zajišťovat vyučující českého jazyka a matematiky. 

 Žádáme zákonné zástupce, aby zájem o docházku svého dítěte do školy vyjádřili do středy  

6. 5. 2020 do 12:00 hodin prostřednictvím třídního učitele, kterému zašlou  e-mail nebo 

zprávu na Školu Online. 

 Aktivita bude organizována ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků. 

 Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. 

Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 11. květnu 2020. 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, 

žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák 

nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do celkové absence žáka za pololetí 

uváděné na vysvědčení.  

Pohyb žáků ve škole se řídí těmito principy, které vycházejí ze školských, hygienických a dalších 

předpisů: 

 Při prvním vstupu žáka do školy bude nutné předložit čestné prohlášení podepsané zákonným 

zástupcem žáka: 

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví,  

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost apod.). 

Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna. Čestné prohlášení je přílohou tohoto dopisu. Doporučuje se, aby zákonní zástupci 

zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na 

vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

 Vstup do budovy je umožněn pouze žákům. 

 Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít 

s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 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. 
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 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

 Škola je oprávněna vymezit prostor, kde se budou žáci 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 na jednotné přijímací zkoušky.  

Cesta do školy a pohyb před školou: 

 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).  

 

 Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:  

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.  

 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. 

 Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do 
skupiny a vyzvedává je.  

 

Provádění úklidu školy bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly: 

 Ve třídách a v prostorách školy bude zajištěn volný přístup k desinfekci. 

 Úklid bude probíhat se zvýšenou pozorností na riziková místa. 

Podezření na možné příznaky COVID – 19 

 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.  

 Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 
samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí 
žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.  

Školní stravování: 

 Žáci mají možnost školního stravování ve Školní jídelně Frýdlant. 

 Objednání jídla si pro žáky zajišťují zákonní zástupci sami v centrále Školní jídelny Frýdlant ve 
Školní ulici. 

 Žáci budou na oběd docházet sami po skončení přípravy na jednotnou přijímací zkoušku. 

 Žáci dodržují v prostorách jídelny hygienická pravidla stanovená Školní jídelnou Frýdlant.  

 

Všem Vám děkuji za spolupráci a jménem pracovníků školy přeji klidné a pohodové dny! 

 

                                                                                                                        Mgr. Bc. Petr Kozlovský 
                                                                                                                                   Ředitel školy 
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