
 

Znovuotevření Základní školy Blatenská – 9. ročníky 

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření mohou od 11. května 2020 docházet 

do školy žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. 

Docházka do školy není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků 

s tím, že složení skupin se stanoví předem a je neměnné. Žáka nelze zařadit do školní 

skupiny později, než k 11. 5. 2020 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy – v případě 

9. ročníků do 7. 5. 2020 do 13:00hod., a to těmito způsoby: 

1) Třídním učitelům 9. ročníků – PaedDr. Jitka Homolková – 9.A 

                                                           Mgr. Šárka Zeithamlová – 9.B 

2) Na tel. čísle 731 247 694 

3) 7.5. 2020 osobně ve škole v době od 8:00 – 14:00  

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Organizace vyučování: 

9.A  

11. května 2020 : 1. vyuč. hodina – TU / J. Homolková/ 

                                2. a 3. vyuč. hodina – matematika / J. Homolková/ 

                                4. a 5. vyuč. hodina – český jazyk / J. Štěrba/ 

9.B 

11. května 2020: 1. vyuč. hodina – TU  / Š. Zeithamlová/ 

                               2. a 3. vyuč. hodina – český jazyk / P. Jánská/ 

                               4. a 5. vyuč. hodina – matematika / J. Homolková/ 

Výuka pro obě třídy bude probíhat od pondělí do čtvrtka, a to až do přijímacích zkoušek. 

 

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení / možnost stáhnutí 

zde/ a doručit do školy nejpozději do 11. května do 7:30. 

 

Škola bude pro žáky 9. ročníků otevřena od 7:30. 



Hygienická opatření: 

Cesta ze školy a do školy: 

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

opatřeními, zejména: 

1) Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky /rouška /. 

2) Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

Vstup do budovy 

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům. 

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

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

!! Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla /s těmi bude seznámen 1. vyuč. 

hod. 11. května třídním učitelem/; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném 

upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. 

k vyřazení žáka ze skupiny. 

Poskytování školního stravování 

Dle množství žáků je možné poskytovat školní stravování – obědy ve školní jídelně za daných 

hygienických podmínek. 

 

Mgr. Jaroslava Šimková 

            ředitelka školy 

 

 


