
Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace 

 

Ostrava-Krásné Pole, 5. 5. 2020 

Č.j.: ZSKRPOLE/00251/2020/Vac 

 

Informace a pokyny pro zákonné zástupce žáků 9. třídy – možnost účasti na 

vzdělávacích aktivitách spojených s přípravou na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020  

 

V souvislosti s umožněním osobní přítomnosti žáků 9. ročníku pro účely přípravy na 

přijímací zkoušky v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a vydáním 

dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního 

roku 2019/2020 ze dne 30. 4. 2020 (dále Manuál) informuji zákonné zástupce žáků 9. 

ročníku o možnosti účasti žáků 9. ročníku na vzdělávacích aktivitách spojených 

s přípravou na přijímací zkoušky. 

 

 Zájem o docházku je nutné vyjádřit do 7. 5. 2020 zasláním přihlášky na email: 

zskrasnepole@seznam.cz, předmět zprávy „9. ročník“. 

 Docházka je zcela dobrovolná. 

 Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (příznaky 

v Manuálu). Postup při podezření na možné příznaky – viz Manuál) 

 Docházka je umožněna pouze zdravým žákům, kteří ráno dne 12. 5. 2020 odevzdají 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a není 

osobou s rizikovými faktory (rizikové faktory v Manuálu). 

 Složení skupiny je neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 

2020. 

 Časový rozsah výuky:  

 úterý 12. května (8:30 – 11:45) – M (2h) + ČJ (2h) 

 středa 13. května (8:30 – 11:45) – M (2h) + ČJ (2h) 

 čtvrtek 14. května (8:30 – 11:45) – M (2h) + ČJ (2h) 

V dalším týdnu bude případně výuka upravena dle zkušeností z prvního týdne. 

 Při cestě do a ze školy žák dodržuje obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními (rouška, rozestup 2 metry). 

 Vstup do školy bude organizován vyučujícím skupiny (vstup od 8:15 do 8:25) – žáci se 

v šatně individuálně přezují a výuka bude probíhat ve speciální učebně. 

 Nutnost zakrytí úst a nosu rouškou ve všech společných prostorách školy. Každý žák musí 

mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 Žák je povinen dodržovat tyto pokyny a stanovená hygienická pravidla, jejich opakované 

nedodržování po prokazatelném upozornění  zákonného zástupce žáka je důvodem 

k nevpuštění žáka do školy a k vyřazení z přípravy. 

 Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Ve školní budově se dodržují všechna opatření daná Manuálem týkající se organizace, 

rozmístění lavic a žáků, dezinfekce, větrání, úklidu. 

 Žáci musí dodržovat pokyny pedagoga skupiny ohledně mytí a dezinfekce rukou. 

 V průběhu pobytu ve třídě a dodržení rozestupu 2 metry nemusí žáci ani pedagog nosit 

roušku (podrobnosti v Manuálu). 

 Školní stravování v ŠJ bude umožněno od 25. května 2020, do 25. května si žáci mohou 

přinést vlastní stravu. 

 Škola vede evidenci o docházce. V případě nepřítomnosti přihlášeného žáka delší než 3 

dny informuje zákonný zástupce školu, zda žák bude nadále do skupiny docházet. 

 

 

 

Mgr. Martin Václavek 

ředitel školy  
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