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e-mail: skola@zsmilin.cz        V Milíně dne 4. 5. 2020 

 

Informace pro zákonné zástupce před znovuotevřením školy 

Vážení zákonní zástupci žáků 9. ročníku, 

naše škola v souladu s pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy umožní přípravu žáků 9. ročníku na 

přijímací zkoušky na střední školy. Účast na této formě výuky je dobrovolná, proto zjišťujeme zájem žáků naší 9. 

třídy. Stávající distanční forma výuky s ostatními žáky bude pokračovat. 

Rozsah přípravy bude podobný jako v klasickém rozvrhu, 4 vyučovací hodiny matematiky a 4 vyučovací hodiny 

českého jazyka za týden. Tato výuka bude probíhat vždy v pondělí a ve středu od 7.40 do 11.25. Výuka začne dne 

11. 5. 2020 a bude pokračovat až do stanoveného termínu přijímacích zkoušek na střední školy. 

V souvislosti s pokyny pro otevření škol Vás žádáme o sdělení, zda-li se Vaše dítě zúčastní této výuky. Informaci 

prosím sdělte škole do 7. 5. formou přiložené žádosti, viz níže. Podepsanou žádost zašlete buď naskenovanou 

elektronicky na email skola@zsmilin.cz, poštou, nebo ji doručte do schránky na škole. Po 11. 5. již nebude dle pokynů 

MŠMT možnost Vaše dítě do výuky zařadit. 

Zároveň je nutné, abyste vyplnili a podepsali čestné prohlášení v příloze. Bez tohoto prohlášení nebude možné, aby 

se žák výuky zúčastnil. 

Omlouvání případné absence, která se ovšem nezapočítává do celkové absence za pololetí, bude řešeno dle 

ustanovení školního řádu jako za obvyklého režimu (především jde o bezodkladné oznámení škole, že žák na výuku 

ze závažných důvodů nedorazí). Toto se týká pochopitelně pouze žáků, kteří se přihlásí k prezenční výuce ve škole. 

Bude-li mít žák zájem o školní stravování, přihlaste mu příslušné obědy přímo ve školní jídelně. Upozorňujeme na 

telefonní číslo, které je již několik měsíců v provozu - 725 583 752. 

Z bezpečnostních důvodů bude při výuce nutné dodržovat hygienická pravidla uvedená v žádosti níže. Seznamte s 

nimi prosím důsledně své dítě. 

Těšíme se na opětovnou možnost prezenční výuky a setkání se žáky! 

S pozdravem 

Mgr. Pavel Kopecký, ředitel  

 

Zákonní zástupci žáků 9. ročníku 

 

http://www.zsmilin.cz/
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Žádost o zařazení do dobrovolné přípravy na přijímací zkoušky 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE 

Příjmení, jméno, titul: …………………………………………………………………………………………… 

Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………… 

Telefon………………………………………………….. Email…………………………………………………... 

ŽÁDÁ O ZAŘAZENÍ SVÉHO DÍTĚTE: 

Příjmení, jméno: …………………………………………………………………………………………………. 

Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………. 

DO DOBROVOLNÉ PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY. 

 

Seznámil/a jsem se s následujícími hygienickými pokyny a zavazuji se zajistit, aby je mé dítě dodržovalo: 

● 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 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné 

např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

● Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

● Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

● Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává 

je. 

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

● Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 

● Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky (to znamená v ostatních prostorách školy mimo třídu). 

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

● 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 ze 

skupiny či přípravy. 

● Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje 

se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

● V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 

2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky 

nosit i ve třídě. 

● Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

● Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

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

tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy 

vstoupit. 

● Školní stravování – vydávání obědů bude zajištěno standardním způsobem při zajištění níže uvedených 

pravidel 

http://www.zsmilin.cz/
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○ Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou s i 

ani příbory. 

○ V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny 

obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. 

○ Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 

○ Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

○ Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

Podpisem stvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s nutnými hygienickými opatřeními a že uvedené údaje jsou správné. 

 

V Milíně dne: ………..       ……………………………………………………..… 

           podpis zákonného zástupce dítěte 
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