
Podrobné informace k organizaci konzultací pro žáky 9. ročníku 

Konzultace se konají pravidelně v pondělí a ve středu a budou zaměřeny na přípravu 

k jednotné přijímací zkoušce (matematika a český jazyk). 

Vstup do budovy školy - žáci přicházejí před budovu školy v určený čas  

skupina A 7.45 – 7.55 (vedoucí skupiny - Mgr.Hrazdílek) 

skupina B 7.55 – 8.05 (vedoucí skupiny - Mgr.Radová) 

skupina C 10.00 – 10.10 (vedoucí skupiny - Mgr.Hrazdílek) 

dodržují předepsané 2m rozestupy a mají nasazené roušky. Vyčkají na pokyn pověřeného pracovníka, 

který je vpustí do budovy školy. Po přezutí je pracovník odvede do přidělené třídy. Žáci si obuv uloží 

do přinesené tašky a vezmou si je s sebou do třídy (nebudou již pak využívat šatní skříňky).  

Po příchodu do třídy si desinfikují ruce a posadí se na přidělené místo. Roušky sundají pouze na 

pokyn učitele. Žáci si přinesou nejméně dvě roušky a sáček na jejich odkládání. Žáci mají roušky 

neustále nasazené s výjimkou výuky, kdy na pokyn učitele je mohou sejmout.  

1. Vyučovací blok 

skupina A 8.00 – 8.45 Čj (Mgr.Navrátilová)  

skupina B 8.10 – 8.55 M (Mgr.Knoflíčková) 

skupina C 10.15 – 11.00 M (Mgr. Knoflíčková) 

 po skončení vyučovacího bloku následuje přestávka  

skupina A 8.45 – 9.10 (Mgr. Hrazdílek)  

skupina B 8.55 –  9.15 (Mgr.Radová) 

skupina C 11.00 – 11.15 (Mgr.Hrazdílek) 

- žáci mohou navštívit WC, použijí mýdlo, desinfekci 

- za vhodného počasí pobyt venku, jinak zůstávají ve třídě pod dohledem určené osoby   

- pokud žáci opustí místnost třídy, musí si po návratu opět desinfikovat ruce 

 

2. Vyučovací blok  

skupina A 9.10 – 9.55 M (Mgr.Knoflíčková)  

skupina B 9.15 – 10.00 Čj (Mgr.Navrátilová) 

skupina C 11.15 – 12.00 Čj (Mgr.Navrátilová) 

- po skončení vyučovacího bloku žáky odvádí učitel do prostoru šaten, po přezutí žáci 

okamžitě opouští budovu školy 

Při prvním příchodu dne 11. 5. žáci před vstupem do budovy odevzdají podepsané Čestné 

prohlášení, pokud ho nebudou mít, nebudou do budovy vpuštěni. 

Pro potřeby výuky si žáci přinesou: 

- pracovní sešit Testy na přijímací zkoušku z Čj  

- celou pracovní složku do CvČj (mají jenom žáci IX.A) 

- psací a rýsovací potřeby 

- taška na obuv 

Pokud se přihlášený žák nemůže konzultace zúčastnit, je třeba ho omluvit – nejlépe telefonicky na 

tel. 515 284 811, 515 284 835, 777096245 (7.45 – 8.15),   

Doporučujeme, aby byli žáci pro desinfekci rukou vybaveni vlastními desinfekčními prostředky. 

Je nutné, aby žáci přesně dodržovali stanovený čas příchodu ke škole! V žádném případě nebudou 

vcházet do budovy sami bez pokynu dohlížejícího pracovníka.   


