
Informace pro rodiče a žáky deváté třídy ZŠ a MŠ Chvalkovice 

související s přítomností žáků 9. ročníku ve škole 

Pravidla při příchodu ke škole: 

1) Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními.  

2)  Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu (roušky).  

Vstup do budovy školy: 

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

2) Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

3) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

Ve třídě: 

1) Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.  

2) Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv 

změnám ve složení skupiny žáků. 

3) Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v 

lavici ve třídě. 

4) 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. 

5) Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

6) Je nutné zajistit a dodržet takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený 

odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

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

8) Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

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. 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) 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. 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do 

školy (tiskopis je na webu školy): 

  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 

  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, 

kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna.  

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020:  

1) V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní 

přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. 

2) Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. 

ročníku.  

3) Maximální počet žáků ve skupině je 15.  

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

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Pokud je žák již k pravidelné 

účasti ve škole zapsán, je již povinen do školy docházet po celou dobu, tedy až do přijímacích 

zkoušek. V případě nutnosti (např. odjezd k lékaři) musí být rodiči řádně omluven. 

5) Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k 

přípravě na přijímací zkoušky. 

6) Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací 

zkoušku. Prosíme žáky, aby nosili do školy příslušné pracovní sešity u obou předmětů, psací 

potřeby a sešit nebo bloček na poznámky. 

7) Výuka bude probíhat dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek, vždy od 7:30 do 9:30 hod. První 

den výuky bude 11. května 2020. Výuka bude probíhat až do přijímacích zkoušek, poté budou 

následovat konzultace i z dalších předmětů, dle potřeby žáků a pedagogů. 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 

2020. Zájem vyjádří tak, že napíše na e-mail: petr.spacek01@seznam.cz , nebo odpoví na zprávu 

v Bakalářích.  
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