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Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole pro žáky 9. Ročníků 
od 11.05. do 06.06.2020 

 

Do škol budou moci docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.  
Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.  
Žáci budou rozděleni do skupin, obsazení skupin určí škola. Složení skupin žáků je neměnné.  

Výuka pro žáky 9. roč. bude probíhat v určenou dobu několikrát týdně 2 hodiny.  
¨ 

Do škol budou moci docházet pouze přihlášení žáci. 

 

Žáci, kteří ještě neodevzdali čestné prohlášení, bez něho nebudou do školy vpuštěni. 

  

Výuka pro žáky 9. roč. bude probíhat v pondělí, ve středu a v pátek.   
První skupina - 9.A   od 9:00 do 11:00 
Druhá skupina - 9.B+C od 9:10 do 11:10 
 
Pondělí - všichni dvě hodiny ČJ 
První skupinu 9.A v pondělí vyzvedne p. uč. Mgr. Jana Chabrová, odvede do učebny D 39. 
Druhou skupinu část 9.B vyzvedne p. uč. Mgr. Denisa Šťastná a odvede do učebny D 17. 
Druhou skupinu část 9.C vyzvedne p. uč. Mgr. Helena Pajerová a odvede do učebny D 61. 
 
Středa – všichni dvě hodiny matematiky 
První skupinu 9.A  vyzvedne p. uč. Mgr. Libuše Procházková, učebna D 39. 
Druhou skupinu celou  vyzvedne p. uč. Ing. Petr Thelen a odvede do učebny D 61. 
 
Pátek – domluvené konzultace 
První skupina 9:00 – 10:00 - ČJ , 10:00 – 11:00 - M  
Druhá skupina 9:00 – 10:00 - M, 10:00 – 11:00 - ČJ  
 
Pokyny k pátku žáci dostanou od učitelů. 

Dne 22.05. v pátek se výuka nekoná z důvodu dezinfekce školy. 
 

Docházka do školy 
 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. 

 
Před prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka  
1. čestné prohlášení  
2. přihlášku k osobní přítomnosti žáka ve škole.  
 
Tyto dokumenty zákonný zástupce předá  škole do 7.5.2020 do 07:00. Vyzvednout je lze na vrátnici školy, 
budou také k dispozici v Komensu a na webu školy.  
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Podmínky osobní přítomnosti ve škole 
 
Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:  
 
Příchod ke škole a pohyb před školou  

První skupina – žáci 9.A. se sejde před školou  v pondělí v 9:00. Druhá skupina – žáci 9.B a 9.C. se před školu 
dostaví v 9:10. V žádném případě se nesmí žáci obou skupin před školou setkávat. Dřívější a pozdní příchody 
do školy NEJSOU MOŽNÉ. 

Žáky bude do školy jednotlivě pouštět vrátný, uvnitř si je přeberou učitelé a odvedou do šatny. 

 Je zakázáno shromažďování osob před školou. Žáci budou do školy přicházet přesně v určený čas, aby 
se nepotkávali se žáky jiných skupin. Budou mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen 
„rouška). 

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  

 Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který žáky své skupiny odvádí do šatny a 
pak do třídy. 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

 Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.  

 Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Kdo nebude mít 
přezůvky a ochranné pomůcky, nebude do školy vpuštěn. 

 Žáci budou mít s sebou pokud možno jen pití, svačinu nepotřebují. 

 Žáci si budou nosit své učebnice, pomůcky, sešity, papíry na psaní. Nebudou si mezi sebou věci 
půjčovat. 
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V budově školy  

 Při přesunech budou dodržovat odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).  

 Žáci se budou moci pohybovat pouze v prostoru šatny, vymezené učebny a přidělených toalet. Na 
toaletu budou chodit pouze v určený čas.  

 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.  

Ve třídě  

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Předtím 
si důkladně umyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 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 škole určuje nošení nebo sejmutí roušek učitel.  

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

 Žáci se nebudou bez vyzvání po učebně sami pohybovat, budou na svém místě, aby byl zajištěn 
stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).  

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

 Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.  

Při 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 vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné 
místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření 
informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti 
nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav 
indisponovaného žáka.  

 Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v 
nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do 
jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám 
zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  
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Osoby 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. 

 při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

 při protinádorové léčbě,  

 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).  

 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše 
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 
domácnosti.  
 
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.  
 

 

 

 

V Chomutově dne 08. 05. 2020      Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy 

 


