
Otevření školy pro 9. ročník 

Vážení rodiče, 

od pondělí 11. května otevřeme školu pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací 

zkoušky. Tato příprava bude probíhat do data přijímacích zkoušek. 

Vyučovat budeme pouze český jazyk a matematiku dvakrát týdně takto 

- úterý  8.30 – 10.00 matematika, 10.20 - 11.50 český jazyk 

- čtvrtek 8.30 – 10.00 český jazyk, 10.20 – 11.50 matematika 

Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud zákonný zástupce žáka přihlásí, bude muset do školy 

chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven.  

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení 

- o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,  

- o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, 

náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

Tento formulář je ke stažení v příloze toho e-mailu nebo na webových stránkách školy 

www.zsmutenice.cz a bude žákem odevzdán v úterý 12. května před vstupem do školy. Žáci, 

kteří toto prohlášení neodevzdají, se nemohou výuky zúčastnit. Žáci, kteří patří do rizikové 

skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit. 

Vytvořené skupiny nesmějí být větší než 15 žáků a všichni budou muset dodržovat nařízená 

hygienická opatření. Do školy budou chodit žáci v roušce, podle pokynů si budou omývat 

a dezinfikovat ruce. Ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících, aby se 

nepotkávali se žáky z jiných skupin (především od 25. května, kdy do školy začnou chodit také 

žáci 1. stupně). Pokud by některý žák nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské 

problémy, bude z výuky vyloučen.  

Stravování nebude do 25. května zajištěno. Žáci, kteří se od tohoto data budou chtít stravovat, 

se musí přihlásit vždy na konkrétní den, ve kterém budou stravu požadovat (svačina, oběd). 

Zákonný zástupce každého žáka zašle zprávu o své účasti či neúčasti na přípravě na přijímací 

zkoušky  do středy 6. května 2020 do 24.00 prostřednictvím Edookitu – příjemce Kujová Marie 

nebo e-mailem na adresu reditel@zsmutenice.cz. 
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