
Milí deváťáci, 
 

V tomto sdělení se dozvíte, jak bude od 11. 5. 2020 probíhat Váš návrat do školních lavic. 
 

Každý  týden  vždy  v pondělí,  úterý  a  ve  středu  pro  Vás  bude  připravena  výuka  v budově  školy 

zaměřená zejména na přípravu na přijímací řízení na střední školu. Čtvrtek a pátek budete mít 

vyhrazené pro samostudium. 
 

V dané dny absolvujete jeden blok výuky českého jazyka (75 minut) a jeden blok výuky 

matematiky (75   minut)   vždy   ve   spolupráci   s kvalifikovanými   učiteli,   asistentem   pedagoga   

nebo   školním asistentem. 
 
 
 
 

S ohledem  na  Váš  výběr  středních  škol  budete  rozděleni  do  tří  neměnných  skupin.  
Matematická skupina 9.A, nematematická skupina 9.A+9.B, matematická skupina 9.B.  

 

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

9.A SRM 9.A+9.B NM 9.B SRM 

Učebna 6.A Učebna 9.A Učebna 6.B 

Vchod - Zátiší Vchod - hlavní Vchod-  dvůr  

Šimon D. Helena P. Zuzana B. 

Tadeáš D. Nela F. Daniel K. 

Jitka H. Zuzana K. Petra K. 

Václav K. Lucie K. Kristián K. 

Ondřej K. Adéla M. Filip K. 

Tomáš N. Tereza S. Eliška K. 

Tadeáš P. Robert P. Vojtěch L. 

Dominik Č. Šimon Š. Jana L. 

Matěj P. Jan V. Patrik M. 

Mojmír Š.               Ondřej Ž. Andrea P. 

Aneta Š.                Petra Č. Barbora S. 

František Š.                 Štěpánka Č. Isabella S. 

Hubert U.                 Karolína D. Natálie V. 

Marek V.                 Jana J.               Martin L. 

Bao N. T.                Michaela S.                Nela R. 



Přímá kontaktní výuka bude probíhat dle tohoto rozvrhu: 
 

Kontaktní výuka bude probíhat pondělí, úterý, středa 

          8.00 - 8.3         8.30 - 9.45            10.00 - 11.15        11.15-11.40     ŠA 
 

SKUPINA 1 

9.A SRM 

Příprava 

Vstup 

9.A SRM ČJL 9.A SRM M Odchod Červenková 

Oktábcová Horešovská 

SKUPINA 2 

9.A+9.B NM 

Příprava 

Vstup 

    9.A+9.B ČJL 9.A+9.B M Odchod Burešová 

Šindelková Urbánková 
Oktábcová SKUPINA 3 

9.B SRM 

Příprava 

Vstup 

9.B SRM M 9.B SRM ČJL Odchod Andrašiová 

Horešovská Šindelková 

 
 
 
 

Ve dnech kontaktní výuky přijďte v 8.00 k níže vyznačeným vstupům do školy – školní budovy 

(podle barvy skupin). Před vstupy dodržujte vzájemné bezpečnostní rozestupy alespoň 2 metry. 
 

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

Vchod - Zátiší Vchod - hlavní Vchod - dvůr  



 

 

 

 
U jednotlivých vchodů na Vás bude čekat školní asistentka, která Vám před vstupem do školy 

bezkontaktně vydezinfikuje ruce, následně Vás odvede v bezpečnostních rozestupech do přidělené 

učebny. Učebny jsou od sebe výrazně vzdálené tak, aby nedocházelo k mísení skupin navzájem. 

Lavice jsou připraveny tak, aby vzdálenost mezi žáky v učebně byla minimálně 1,5 metru. 
 

Každá skupina bude mít vyhrazenou jednu toaletu, na kterou bude možné vstupovat pouze jednotlivě, 

toaleta i učebna budou vybaveny dezinfekcí, kterou jsou žáci povinni používat. 
 

Na kontaktní výuku musíte mít na jeden den připravené minimálně dvě roušky, bez nich Vás do 

školy bohužel nemůžeme pustit. 
 

Velmi Vás prosíme, abyste roušky měli na sobě po celou dobu strávenou v budově školy z 

důvodu ochrany Vaší i pedagogů. Oceníme, když budete mít i osobní dezinfekční vybavení nebo 

rukavice, případně ochranný štít. 
 

Jestliže budete mít zájem, je možné si ve školní jídelně do 7. 5. 2020 přihlásit oběd. Školní asistent 

Vám  ho  z jídelny  přinese  ve  Vaší  přepravce,  když  nebudete  mít  svojí  přepravku  je  možné  si 



za  poplatek 10 Kč zakoupit jednorázové plastové boxy. Oběd budete konzumovat mimo budovu 

školy. 
 

Zvažte konzumaci svačin v budově školy, každá manipulace s rouškou a potravinami zvyšuje zdravotní 

bezpečnostní riziko. 

 
 

Abyste se výuky mohli účastnit, musí se vaši zákonní zástupci seznámit s 
těmito dokumenty a podepsat je. 

 
1)   Čestné prohlášení (je rovněž součást metodiky MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních 

škol v období do konce školního roku 2019/2020): 

https://drive.google.com/file/d/149PbV8qGbmHKHuTWm3ogmRGzloZmlwl3/view?usp=shari 

ng 
 
 
 

2)   Přihláška do kurzu přípravy na přijímací zkoušky a akceptaci podmínek kontaktní výuky: 

https://drive.google.com/file/d/1ZjY_xmZcClVN3LR8h7Jo0GiCYhJSwMvY/view?usp=sharing 
 

 
 

Dokumenty bude možné si vyzvednout i ve vrátnici školy, pokud nemáte možnost si je stáhnout 

z webové stránky školy. 
 

V pondělí musíte oba dokumenty odevzdat podepsané zákonnými zástupci školním 

asistentkám, jinak se výuky bohužel nemůžete účastnit. 
 

Jestliže se do přímé – kontaktní výuky přihlásíte, musí být Vaše případná absence omluvena v souladu 

se Školním řádem Vašim třídním učitelům a to nejlépe emailem. 
 

Výše  uvedené  pokyny  pramení  z metodiky  –  Ochrana  zdraví  a  provoz  základních  škol  v období 

do konce školního roku 2019/2020, vydané MŠMT, kterou musíme jako škola dodržovat: 
 

https://drive.google.com/file/d/1M1GNvnJ_9NgFN2AlrTANFmqKnG7i53b0/view?usp=sharing 
 

 
 
 

Jestliže se uvedenými hygienickými pravidly nebudete řídit, má škola možnost Vás z 

kontaktní výuky vyloučit. 
 

Škola nese za přítomné žáky plnou odpovědnost ve dnech kontaktní výuky (Po, út, st) do 
11.20. 

 

 
 
 

V Příbrami: 6. 5. 2020 Petr Šlemenda 

https://drive.google.com/file/d/149PbV8qGbmHKHuTWm3ogmRGzloZmlwl3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/149PbV8qGbmHKHuTWm3ogmRGzloZmlwl3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZjY_xmZcClVN3LR8h7Jo0GiCYhJSwMvY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M1GNvnJ_9NgFN2AlrTANFmqKnG7i53b0/view?usp=sharing

