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Informace pro 9. ročník 

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády ČR a pokynů MŠMT je od pondělí 11. května 

2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. tříd ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací 

zkoušky. 

Účast je dobrovolná a je podmíněna podepsaným Čestným prohlášením zákonného zástupce 

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud vaše dítě k této formě 

vzdělávací aktivity přihlásíte, škola je povinna vést evidenci o docházce žáků do školy, z toho 

pro vás plyne povinnost omlouvání žáků při jejich neúčasti. 

Při cestě do školy, ze školy a při pobytu ve škole se na žáky vztahují obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (vlastní 

roušky) a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními! 

Výuka bude probíhat do uskutečnění přijímací zkoušky, vždy v úterý a čtvrtek 4 vyučovací 

hodiny denně (pouze matematika a český jazyk). Žáci s sebou k výuce potřebují minimálně 2 

vlastní roušky (při pohybu venku a ve škole), mikrotenový sáček na případné odložení roušky 

ve třídě na pokyn učitele, věci do předmětů M a ČJ, psací potřeby. 

Pokud máte zájem o oběd ve školní jídelně, je nutno se předem spojit s p. Harnošovou  na tel. 

čísle 518 628 422. 

Distanční výuka M a ČJ je od pondělí 11. 5. 2020 do přijímacích zkoušek přerušena. 

Žádáme rodiče žáků, kteří mají o tuto přípravu k přijímacím zkouškám zájem, aby 

odevzdali podepsané Čestné prohlášení a to nejpozději první den výuky tj. v úterý 12. 5. 

2020.  Čestné prohlášení naleznete zde -  čestné prohlášení.  

Kdo podepsané prohlášení do tohoto termínu neodevzdá, má se za to, že o tuto přípravu 

nemá zájem a nemůže být k této výuce připuštěn, a to ani v pozdějším termínu.  

Případné dotazy u ředitele školy 775 435 969,   (chovanec@mzsvracov.cz). 

 ROZVRH VÝUKY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 
 

Výuka bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek ve svých kmenových třídách. 

 

9.A  8.00 – 9.30 9.45 – 11.15 

 ČJ - Glacová M - Srkalová 

   

9.B 8.15 – 9.45 10.00  -  11.30 

 M - Sýkorová ČJ - Snášelová 

   

 

Příchod žáků do školy vždy 10 min před zahájením výuky.  

Do školy budou vcházet na pokyn pověřené osoby. 
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