
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACE KONZULTACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU VE DRUHÉM POLOLETÍ 2019/2020 
 

Vážení rodiče, vážení žáci,  

 

příprava na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek byla a je i nadále naší prioritou. Protože to současná legislativa 

umožňuje, budou po dohodě s Vámi a s ohledem na organizační možnosti školy od pondělí 11. května 2020 probíhat 

konzultační hodiny, ve kterých se budeme věnovat přípravě žáků k přijímacím zkouškám z češtiny a matematiky.  

Ačkoliv je účast na konzultačních hodinách dobrovolná, vyučující musí i nadále zabezpečovat online výuku ostatních 

žáků, což je časově velice náročné. Proto dopředu upozorňuji na fakt, že při nízké účasti zmenšíme četnost konzultací.  

 

Výhodou se nyní stává nízký počet žáků, který máme ve třídách, který usnadňuje organizaci. Bude vytvořena jedna 

skupina. O účast v ní je potřeba zažádat do 11. 5. 2020. Pozdějším žádostem nebude s ohledem na pokyny z MŠMT 

vyhověno. Žádost o zařazení do skupiny je přílohou. Nutnou podmínkou k účasti na konzultaci je také čestné 

prohlášení, které je také přílohou. Obě přílohy vyplněné a podepsané odevzdají žáci na první konzultaci.  

 

Konzultace budou probíhat v pondělí a ve středu:  

  blok češtiny   7:30 – 8:45 

  blok matematiky  8:55 – 10:15 

 

Neúčast na konzultaci nahlásí rodiče dopředu vyučujícímu i třídnímu učiteli formou zprávy v Edookitu.  

 

Hygienická a režimová pravidla:  

 konzultací se mohou účastnit pouze žáci, kteří jsou zdraví a nevykazují některý z těchto příznaků:  

o zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest 

 při cestě do a ze školy jsou žáci povinni dodržovat aktuálně platná hygienická opatření (rouška, odstup)  

 žáci se shromáždí v 7:25 před školou, kde je vyzvedává vyučující, přezují se v šatnách a v doprovodu se 

přesouvají do vyhrazené učebny 

 po celou dobu pobytu ve společných prostorách nosí žáci i zaměstnanci školy roušky  

 po příchodu do třídy si žáci umyjí a vydezinfikují ruce  

 ve třídě sedí každý samostatně v lavici, jsou dodržovány rozestupy  

 žáci jsou vybaveni alespoň dvěma rouškami a sáčkem na jejich uložení  

 během konzultací je možné roušky po domluvě s vyučujícím sundat a uložit do sáčku  

 prostory jsou denně dezinfikovány  

Porušování nastavených pravidel může vést k vyloučení ze skupiny.  

 

Po dobu konzultací nejsou žákům poskytovány obědy.  

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.  

Jakub Vaštík  

 

 


