INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY A HYGIENICKÝCH PRAVIDLECH
Specifika pro žáky 9. třídy Základní školy Liptál, okres Vsetín připravující se na přijímací
zkoušku na střední školu v době od 11. května 2020:
➢ V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od pondělí 11. 5. 2020
umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušku.
➢ Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky
9. ročníků.
➢ Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák
v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
➢ Složení skupiny je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny
později, než k 11. květnu 2020. O případném zařazení žáků do více skupin rozhoduje
ředitelka školy.
➢ Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné
ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
➢ Obsahem vzdělávání je učivo především z předmětů přijímací zkoušky (český jazyk,
matematika), cílem je příprava na přijímací zkoušku.
➢ Pokud chce žák přípravu na přijímací zkoušky navštěvovat, zákonný zástupce žáka musí
vyplnit a podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového
onemocnění.
➢ Při prvním vstupu do školy předloží žák toto Čestné prohlášení. Pokud žák s sebou toto
prohlášení při prvním vstupu do školy nepřinese, či pokud zákonný zástupce žáka toto
prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna!
Časový rozsah a organizaci stanovila ředitelka školy takto:
Každé úterý počínaje dnem 12. května 2020 a každou středu v časovém rozmezí:

07:45 – 09:45 hodin

český jazyk

10:00 – 12:00 hodin

matematika

➢ Škola vede evidenci docházky žáků.
➢ Žáci musí být přítomni po celou dobu přípravy, není možné navštěvovat pouze jeden
z předmětů.
➢ Po přihlášení se stává účast povinná, jakákoliv plánovaná absence musí být řádně
omluvena dopředu, a to e-mailem (zsliptal@zsliptal.cz), nebo telefonicky
prostřednictvím SMS (mobil 603 104 015), neplánovaná absence ihned první den
nepřítomnosti do 12:00 hodin, a to e-mailem (zsliptal@zsliptal.cz), nebo telefonicky
prostřednictvím SMS (mobil 603 104 015).
➢ Školní jídelna nebude z ekonomických důvodů v tyto dny pro žáky 9. třídy v provozu.
➢ Distanční výuka ostatních předmětů a distanční výuka pro zbývající žáky 9. třídy
zůstává beze změny.

Hygienické podmínky:
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:
➢ zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen rouška),
➢ dodržení odstupů dva metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou
Žáci přicházejí do školy jednotlivě v době od 7:30 hodin do 7:40 hodin, na pohyb před budovou
se rovněž vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
➢ zakrytí úst a nosu rouškou,
➢ na prostranství před budovou školy dodržovat odstupy dva metry v souladu s krizovými
nebo mimořádnými opatřeními.
Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který je dále organizuje.
Při prvním příchodu do školy v úterý 12. května 2020 předloží žák ředitelce školy
podepsané Čestné prohlášení. Pokud nebude žák mít toto Čestné prohlášení u sebe,
případně jej nebude mít řádně vyplněné, z přípravy bude vyloučen.

Vstup do budovy školy
➢ Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv případným doprovázejícím
osobám.
➢ Žák se na vymezeném místě přezuje a pověřený pedagog posílá žáky do třídy tak, aby
nedocházelo k bezprostřednímu kontaktu mezi žáky. Škola určí prostory, ve kterých se
žáci mohou pohybovat.
➢ Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

Ve třídě
➢ Neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák i pedagog použít dezinfekci na ruce.
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým
mýdlem). Dezinfekci, mýdlo i papírové ručníky mají žáci k dispozici ze strany školy.
➢ Žák se usadí na určené místo, které je neměnné.
➢ Z důvodu že obě vyučující patří do skupiny osob s rizikovými faktory, všichni žáci
i vyučující mají po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa a nos rouškou.
➢ Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
➢ Žáci jsou povinni ihned hlásit vyučujícímu jakoukoliv změnu zdravotního stavu.

Přestávka během přípravy
➢ Po prvním výukovém bloku následuje přestávka v délce 15 minut. Žáci pobývají
v průběhu přestávky v učebně, případně mohou navštívit toaletu, ale pouze jednotlivě.
➢ I během přestávky dodržují odstup dva metry od ostatních žáků a pedagogů.
➢ V době přestávky je zakázáno zdržovat se na chodbě.

Konec přípravy
➢ Po skončení druhého vyučovací bloku cca ve 12:00 hodin odvede žáky příslušný
pedagogický pracovník do šatny k vymezenému místu, kde se žáci postupně přezují
a neprodleně školu opustí.
➢ Po celou dobu přesunu žáků do šatny, přezutí a opuštění budovy žáci dodržují
hygienická pravidla, zejména dodržují odstup dvou metrů od ostaních.

Žák si do školy přinese:
➢ minimálně dvě roušky, jednu již nasazenou na obličeji, další v čistém sáčku, druhý
sáček si přinese na odložení použité roušky,
➢ dostatek hygienických kapesníků,
➢ přezůvky,
➢ vhodné pití,
➢ potřeby do výuky – český jazyk: psací potřeby, sešit na poznámky, matematika: sešit
do matematiky, psací potřeby, rýsovací potřeby (tužky, trojúhelník s ryskou, kružítko).

Žáci budou poučeni o všeobecných zásadách bezpečnosti a bezpečném chování, o platných
hygienických podmínkách a ochraně zdraví v době konání přípravy na přijímací zkoušky.

Je zakázáno vstupovat do školy s jakýmikoliv příznaky infekce dýchacích cest, které by
mohly i sebeméně odpovídat příznakům COVID 19 (např. zvýšená teplota, kašel, náhlá
ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest ...).
Pokud se u žáka některý z příznaků objeví, bude izolován od ostatních žáků ve skupině
a bude kontaktován zákonný zástupce s nutností okamžitého vyzvednutí žáka. Navíc
o podezření bude informován příslušný odbor Krajská hygienické stanice ve Zlíně.

V případě dotazů mě můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem (zsliptal@zsliptal.cz), nebo
telefonicky (mobil 603 104 015).
Počítejte prosím s domácí přípravou na tyto hodiny a rovněž s tím, že v případě nutnosti mohou
být počty hodin navýšeny. O všech změnách budete včas informováni prostřednictvím Vašich
dětí.
Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy

