
Vážení rodiče, 

posílám Vám informace k provozu školy během přípravy žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky na střední 

školy ve školním roce 2019 /2020 a k průběhu vzdělávání v této době. Tyto informace navazují na již 

zveřejněné (a stále platné) informace na webových stránkách školy. 

Příprava bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, každý den se bude vyučovat jeden blok českého jazyka 

a jeden blok matematiky. První den přípravy je stanoven na pondělí 11. května, poslední příprava 

proběhne ve čtvrtek 4. června; přijímací zkoušky se budou konat 8. června 2020. 

Provozní doba školy pro 9. ročník: pondělí a čtvrtek 9,00 – 12,30 hodin 

Vaše dítě bylo zařazeno do skupiny B. Tato skupina se bude scházet vždy u bočního vchodu v 9 hodin 

a výuka bude probíhat ve třídě 9.B. V pondělí se bude vyučovat nejprve blok matematiky, poté blok 

českého jazyka. Ve čtvrtek to bude naopak, začne se českým jazykem a poté přijde na řadu matematika. 

Výuka bude končit vždy ve 12 hodin.  

Blok matematiky povede paní učitelka Škrabálková, blok českého jazyka paní učitelka Mauderová. 

Paní učitelky vždy žáky vyzvednou u vchodu (připomínám, že před budovou školy žáci musí dodržovat 

dvoumetrové rozestupy a že musí mít zakrytá ústa a nos), přivedou skupinu do školy – do šatny a do 

třídy (připomínám, že ve společných prostorách školy žáci musí mít nasazenou roušku a musí dodržovat 

dvoumetrové rozestupy). Po skončení výuky paní učitelky žáky opět odvedou ke vchodu a žáci poté 

školu opustí. Pokud bude žák obědvat ve školní jídelně (podrobnější informace k obědům najdete níže), 

odvede ho paní učitelka do školní jídelny a po obědě ke vchodu. 

Je nutné, aby se žáci řídili pokyny pedagogů. Na prvním bloku budou žáci poučeni o hygienických 

pravidlech, která musí dodržovat. Připomínám, že opakované nedodržování stanovených hygienických 

pravidel je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. Pokud by Vaše dítě 

pravidla nerespektovalo, budeme Vás o tom informovat přes Bakaláře. (Rodiče, kteří nemají 

přihlašovací údaje na Bakaláře, je obdrží během pondělí 11. května na e-mail uvedený v přihlášce.) 

Do školy nesmí vstoupit nikdo, kdo má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

akutní infekce dýchacích cest). Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn 

do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka, aby si žáka okamžitě 

vyzvedli. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

Do školy s sebou žáci vezmou na první den přípravy vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným 

zástupcem a čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Přihláška je ke stažení zde, čestné 

prohlášení je ke stažení zde. Bez těchto dokumentů nebude žák vpuštěn do školy. Každý žák musí mít 

minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení roušky. 

Na matematiku si žáci vezmou sešit, psací a rýsovací pomůcky a případně příklady, které potřebují 

vysvětlit, na český jazyk kromě psacích potřeb ještě sešit, do kterého si zapisují poznámky k přijímacím 

zkouškám (nebo jakýkoli sešit). 

Škola povede evidenci o docházce žáků. Připomínám, že v případě absence žáka ve výuce je zákonný 

zástupce povinen o neúčasti žáka informovat školu před začátkem vyučování (přípravy) jednou 

z uvedených cest: 1. SMS na telefonní číslo 731 449 106; 2. e-mail na adresu: skola@zsmozartova.cz; 

3. přes aplikaci Bakaláři; 4. na tel. čísle 483 737 920. 

 

https://www.zsmozartova.cz/dokumenty/jine/prihlaska.pdf
https://www.zsmozartova.cz/dokumenty/jine/cestne_prohlaseni.pdf


Obědy – stravování ve školní jídelně 

Prosím, sdělte nám přes tento formulář do pondělí 11. května do 8,30 hodin, jestli máte, nebo nemáte 

zájem o to, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně. V případě, že se přihlásí dostatečný počet 

žáků, bude jídelna vařit od čtvrtka 14. května. Cena jednoho oběda pro žáka je 30 Kč, z organizačních 

důvodů nebude možné první tři obědy odhlašovat.  

Během pondělí Vám přes Bakaláře napíšeme, zda jídelna bude vařit, a zašleme Vám další podrobnější 

informace. 

 

Mgr. Karel Opočenský 

ředitel školy 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FoWfEhYXzkiZ-eeecr1fVMGlXJzT7IFLs81XhzqLZXVUNjU0NEFZNldYTVE3VTNCWTlDQ0ZVWkdYTC4u

