
ORGANIZACE KONZULTACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU  

Příprava na přijímací zkoušky 

Naše škola v souladu s metodikou MŠMT o provozu ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 

zajišťuje pro žáky 9. ročníku přípravu na přijímací zkoušku na střední školu, tzv. konzultace. 

 

1) Účast žáka na konzultacích 

 je nepovinná  

 žák odevzdá přihlášku do 7. 5. 2020 

 žáka nelze do skupiny zařadit později, než je stanoveno 

 je ve skupinách v maximálním počtu 15 osob 

 složení skupin je neměnné po celou dobu 

 obsahem konzultací je učivo z předmětů přijímací zkoušky 

 po celou dobu pobytu ve škole žák dodržuje hygienická a organizační pravidla 

 konzultace jsou vždy ve čtvrtek v době 8.00 – 11.30 h 

 první konzultace proběhne 14. 5. 2020  

 

 

2) Časový rozvrh 

 1. skupina 2. skupina 

 

 učebna 9. A učebna 9. B 

8.00 – 9.30 ČJ M 

10.00 – 11.30 M ČJ 

       

       Mimo stanovený rozvrh si žák může dohodnout další konzultace. 

       Online výuka 9. ročníku probíhá beze změn podle online rozvrhu i nadále. 

 

 

3) Příchod žáka do školy a pobyt ve škole – hygienická pravidla  

 žáci přichází do školy průběžně, neshromažďují se před budovou školy  

 žákovi bude při vstupu do školy změřena teplota bezdotykovým teploměrem 

 nikdo s příznaky infekce COVID-19 nesmí do školy vstoupit 

 neprodleně po přezutí žák použije dezinfekci na ruce 

 ve škole se žák pohybuje pouze ve vymezených prostorách  

 žák se plynule přesune z prostoru šaten do učebny  

 v každé lavici sedí jeden žák 

 ve společných prostorách školy žák nosí roušku 

 žák má na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 

 o použití roušky v učebně rozhodne učitel 

 při sejmutí žák ukládá roušku do sáčku 

 po každém výukovém bloku si žák řádně umyje ruce 

 žák dodržuje odstup 2 m vždy, když je to možné (nejméně 1,5 m),  

 žák dodržuje hygienická a organizační pravidla 

 při porušování pravidel žák nebude vpuštěn do školy - bude z konzultací vyřazen 



4) Přihlášení žáka na konzultace 

Zákonný zástupce žáka: 

a) se seznámí s vymezením pojmu „Osoba s rizikovými faktory“  

b) rozhodne o účasti žáka ve škole 

c) do 7. 5. 2020 doručí do školy podepsanou „Přihlášku“ - odevzdejte v budově horní školy do 

krabice umístěné u zadního vchodu v době od 7.00 do 15.00 h 

d) vyplní a podepíše „Čestné prohlášení“ 

Při prvním vstupu do školy dne 14. 5. 2020 žák s sebou přinese vytištěné a podepsané „Čestné 

prohlášení“. Bez tohoto prohlášení žák nebude do školy vpuštěn!!! 

Všechny dokumenty jsou dostupné na webu školy a v Teams.  

 
 

 
5) Stravování 

Stravování žáků je zajištěno, probíhá hned po ukončení výuky. Každý čtvrtek až do doby konání 

přijímacích zkoušek žák má přihlášený oběd. Pokud žák nechce oběd odebrat, musí si ho odhlásit. 

 

 

 

6) Osoba s rizikovými faktory 

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).  

 

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?  

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z 

bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Zákonný zástupce zváží tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodne o 

účasti žáka na konzultacích s tímto vědomím.  


