
Organizační a hygienické podmínky v souvislosti s přítomností žáků 9. ročníků ve škole od 11. 5. 2020 

 

Vážení rodiče, 

od 11. 5. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, kteří budou vykonávat přijímací 

zkoušku na střední školy. Je na vašem rozhodnutí, zda budete Vaše dítě do školy posílat. Je nutné splnit 

následující podmínky: 

1) Vyplněnou a podepsanou Žádost o přítomnosti žáka ve škole od 11. 5. 2020 do termínu přijímacích 

zkoušek je nutné doručit škole nejpozději do 7. 5. 2020. Možnosti doručení: e-mailem (sken či foto) na 

mail zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň kurkovamo@zs2.plzen-edu.cz, vhozením do schránky školy na 

budově, osobním odevzdáním do vrátnice školy. 

 

2) Vyplněné a podepsané Čestné prohlášení doručit stejným způsobem (event. odevzdat příslušnému 

učiteli v den nástupu do školy). 

 

3) Pozorně sledujte webové stránky školy a MS Teams. 

 

Organizační a hygienická opatření 

• Den a čas přítomnosti žáků ve škole bude sdělen rodičům a žákům prostřednictvím MS TEAMS paní 

učitelkou Mgr. Alicí Patejdlovou. 

• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen rouška), dodržení odstupů 2 m. 

• Dodržovat stanovený čas příchodu před školu. Žáky si před školou vyzvedne pověřený učitel, který 

danou skupinu vzdělává jako první a odvede ji do příslušné třídy. Před příchodem do třídy se žáci 

v šatně přezují. 

• Složení skupiny žáků bude neměnné.  

• Ve třídě si žáci umyjí ruce mýdlem a k dispozici bude i dezinfekce (vždy po každém vzdělávacím 

bloku si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své určené třídě). Třída se bude často větrat. 

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

• Ve třídě bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě a rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

• V průběhu vzdělávání, kdy žák sedí v lavici nemusí nosit roušku s výjimkou situací, ve kterých 

dochází k blízkému kontaktu nebo když o nošení roušek rozhodne pedagog. 

• Žáci se budou pohybovat pouze ve stanovených prostorách. 

• Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakovaná nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, popřípadě 

vyřazení žáka ze školní skupiny. 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, 

nesmí do školy vstoupit. 

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené 

samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí 

žáka. O podezření se bude informovat krajská hygienická stanice. Ostatní žáci skupiny budou 

přeřazeni do jiné (dosud nevyužívané) třídy. 

• Žáci si přinesou vlastní jídlo a pití, které budou konzumovat v rámci přestávky dle pokynů 

příslušného učitele. 

• Absence přihlášeného žáka bude pouze evidována, nikoliv započítávána do absence uváděné na 

vysvědčení. Nepřítomnost přihlášeného žáka je zákonný zástupce povinen omluvit. 

 

Vedení školy 2. ZŠ 
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