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Čj: 203/2020 

 

Pokyn ředitele školy k organizaci prezenční výuky 9. ročníků od 11.5.2020 

 

1. Docházka do školy je dobrovolná. 

2. Výuka je koncipována především jako příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a 

matematiky. 

3. Online hodiny českého jazyka a matematiky jsou po dobu prezenční výuky zrušeny. Žáci, kteří se 

nebudou prezenční výuky účastnit, budou vzděláváni prostřednictvím zadaných úloh přes MS 

Teams. 

4. Žáci budou rozděleni do výukových skupin, nepřesahujících 15 žáků, takto: 9A – 2 skupiny, 9B – 

1 skupina, 9C – 1 skupina.  O rozdělení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. 

5. Výuka bude probíhat dvakrát týdně ve dvou devadesátiminutových blocích (90 min ČJ a 90 min 

M denně). 

6. Rozvrh hodin je rámcově stanoven takto: 9B, 9C – pondělí, úterý 8:00-12:00, 9A – středa, čtvrtek 

8:00-12:00. 

7. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla dle pokynů MŠMT a školy, budou na 

začátku prezenční výuky o těchto pravidlech řádně poučeni. 

8. Žáci se dostaví dle stanoveného rozvrhu před budovu školy minimálně 15 minut před začátkem 

výuky, kde čekají na příchod vyučujícího.  

9. Po vstupu do školy se žáci nepřezouvají a přesunou se do určené třídy.  

10. Každý žák musí být vybaven minimálně dvěma rouškami a dvěma sáčky na čisté a použité roušky. 

11. Žáci jsou povinni ve společných prostorech nosit roušky. 

12. Při vstupu do třídy jsou žáci povinni si umýt ruce a vydezinfikovat je. Totéž učiní i po ukončení 

každého vzdělávacího bloku. 

13. Ve třídách sedí žáci odděleně každý sám v jedné lavici, roušky nosí dle pokynů pedagoga. 

14. Pohyb po škole je striktně omezen, žáci se při pohybu po škole řídí pokyny pedagogů. 

15. Pokud budou mít žáci zájem o přihlášení oběda ve školní jídelně, je třeba tak učinit standardními 

cestami (www.strava.cz, telefonicky). 

16. První den před vstupem do školy jsou žáci povinni předat určenému pedagogickému pracovníkovi 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení 

s vymezením rizikových skupin. 

17. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená pravidla – při případném porušení bude uvědomen 

zákonný zástupce, při opakovaném porušení nebude žák vpuštěn do budovy školy. 

 

V Hradci Králové 5.5.2020       
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