
Vážení rodiče, 

rád bych Vás touto cestou informoval o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost 

žáků 9. ročníku ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Příprava ve 

škole bude probíhat pouze do doby, než se budou konat přijímací zkoušky. 

Kromě přípravy na přijímací zkoušky ve škole bude nadále probíhat také dálková výuka. 

V souladu s dokumentem o ochraně zdraví a provozu základních škol, který vydalo MŠMT, budou ve 

škole zpřísněná hygienická pravidla. Upozorňuji Vás tímto na to, že je žáci budou muset dodržovat. 

Při pohybu ve společných prostorách školy budou muset žáci nosit roušky, zakrytá ústa a nos budou 

muset mít i před budovou školy; před školou i ve škole budou muset dodržovat odstupy 2 metry vždy, 

když je to možné; budou muset mít ve škole minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky; 

neprodleně po přezutí, případně po příchodu do třídy, musí žák použít dezinfekci na ruce; nebude 

možné, aby se setkávali žáci z různých skupin. Celý dokument si můžete přečíst zde. Opakované 

nedodržování stanovených hygienických pravidel, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce 

žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.  

Možné zajištění obědů nyní prověřujeme. Přesnou informaci zašleme rodičům přihlášených žáků. 

Pokud se žák bude účastnit přípravy na přijímací zkoušky ve škole, přinese nejpozději první den přípravy 

čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Čestné prohlášení je ke stažení zde. 

Vzdělávací aktivity budou probíhat ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků. Skupiny budou 

stanoveny podle složení přihlášených žáků (nemusí tedy odpovídat třídě, kterou žák navštěvuje). 

Složení skupin je neměnné po celou dobu přípravy. Český jazyk i matematiku bude vyučovat 

kvalifikovaný pedagog. Upozorňuji, že se nemusí vždy jednat o pedagoga, který v dané třídě předmět 

běžně vyučuje. Předpokládám, že se uskuteční dva devadesátiminutové bloky českého jazyka a dva 

devadesátiminutové bloky matematiky v čase mezi 8 a 14 h, a to dvakrát týdně (vše proběhne ve dvou 

dnech v týdnu). O přesném čase zahájení a o místě srazu Vás budeme informovat e-mailem nejpozději 

v pátek 8. 5. (vše závisí na počtu přihlášených žáků). 

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. 

Pokud budete chtít, aby se Vaše dítě účastnilo přípravy na přijímací zkoušky ve škole, vyplňte do 

čtvrtka 7. 5. do 12 hodin elektronický dotazník. Odkaz na elektronický dotazník je zde. 

Vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem a čestné prohlášení podepsané zákonným 

zástupcem přinese žák první den přípravy. Přihláška je ke stažení zde. Pokud by je nepřinesl, nemohl 

by být vpuštěn do školy. Do přihlášky uvede rodič svůj funkční mail. Na něj pak rodičům, kteří ještě 

nemají přístup do Bakalářů, přijdou přihlašovací údaje do aplikace Bakaláři. Ta pak bude sloužit k další 

komunikaci s rodiči. 

Zápisové lístky obdrží žáci, kteří se budou účastnit přípravy, ve škole. Ostatní žáci obdrží zprávu o tom, 

kdy si budou moci vyzvednout zápisové lístky, přes Teams (případně na školní e-mail). 

Případné dotazy pište na adresu reditel@zsmozartova.cz. 

Mgr. Karel Opočenský 

ředitel školy 
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