
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ) – INFORMACE PRO 
RODIČE 

Základní informace

 příprava bude probíhat v úterky a pátky v čase 8.00 – 12.30 (sraz v
7.45 před školou) bez možnosti stravování ve školní jídelně

 předpokládáme 5 vyučovacích  hodin  (1  hod.  Aj,  2  hod.  Čj  a  2  hod M);
skupiny budou 15ti členné, homogenní

 žáci  budou  ve  skupině  za  asistence  příslušného  učitele  vyplňovat,  ale
hlavně vyhodnocovat a vysvětlovat si problémové úlohy z přijímačkových
testů; to může předpokládat poctivou domácí přípravu zahrnující vyplnění
testu a přípravu dotazů, eventuálně vytištění záznamového archu, apod.

Přihlášení žáka do přípravy na PZ 

 do skupiny na přípravu na PZ přihlásí zákonný zástupce žáka on-line a
to nejpozději do 8. 5. 2020, viz:  
http://www.czshk.cz/co-je-noveho/priprava-na-prijimaci-zkousky

 přihláška je závazná a platná po celou dobu průběhu přípravy na
PZ (od 11. 5. do týdne předcházejícího týdnu konání PZ)

 přihlášení předpokládá účast na všech částech přípravy, tzn. účast
na Aj, Čj i M; není možné se účastnit pouze některého z předmětů

 žák,  který  vykazuje  příznaky  infekce  dýchacích  cest,  které  by  mohly
odpovídat  známým  příznakům  COVID-19  (zvýšená  teplota,  kašel,  náhlá
ztráta chuti a čichu, jiný příznak apod.), nemůže být přijat na přípravu na
PZ

 žák,  který  žije  ve společné domácnosti  s osobou  (osobami)  s rizikovými
faktory, nemůže být přijat na přípravu na PZ

 o zařazení žáků do skupin rozhoduje vedení školy
 v případě vyššího počtu přihlášených bude skupina rozdělena na 2 menší

tak, abychom mohli zachovat všechna hygienická opatření a zároveň toto
rozdělení bude stanoveno předem (z došlých závazných přihlášek) a bude
po  celou  dobu  (od  11.  5.  do  týdne  předcházejícímu  týdnu  konání  PZ)
neměnné

Zahájení přípravy na PZ

 při prvním vstupu do školy (předpokládáme 12. 5.) předkládá žák Čestné
prohlášení  o  neexistenci  příznaků  virového  infekčního
onemocnění,  jehož  součástí  je  také  potvrzení  o  seznámení  se
s vymezením  rizikových  skupin  stanovených  Ministerstvem
zdravotnictví,  viz:  http://www.czshk.cz/co-je-noveho/priprava-na-
prijimaci-zkousky 
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 žáka nelze zařadit do skupiny pro přípravu na PZ později než 11. 5.
2020

 pedagogický pracovník po celou dobu vede evidenci o docházce žáků do
školy

 zákonný  zástupce  žáka  je  povinen  o  případné  absenci  neprodleně
informovat  příslušného  pedagogického  pracovníka,  který  povede
příslušnou přípravu na PZ

Organizace školního dne

 žáci  po  celou  dobu  minimalizují  větší  shromažďování  se  před  školou
(rozestupy min. 1,5 m, neplatí pro rodinné příslušníky) a mají zakrytá ústa
a nos rouškou 

 vstup do školy je umožněn pouze žákům, škola bude otevřena od 7:45
 žáci na pokyn zaměstnance školy vstoupí proskleným vchodem do školy

(na kartu) a vyčkají dalších pokynů
 podle pokynů zaměstnance školy se žáci  přezují  v prostoru pod schody,

následně se samostatně a bez zbytečného zdržování přesunou přímo do
třídy, kde bude probíhat příprava (9. A, případně další určená učebna)

 všichni  žáci  a  zaměstnanci  školy  mají  povinnost  pohybovat  se  ve
společných prostorách školy výlučně s rouškami

 žák má povinnost každý den s sebou mít min. 2 roušky a sáček na jejich
uložení

 škola  zajistí  předepsané  hygienické  zázemí  a  pedagogický  pracovník
s tímto žáky první den seznámí

 žáci  si  po  příchodu  do  třídy  řádně  umyjí  ruce  mýdlem  a  poté  ošetří
dezinfekcí; tento úkon opakují vždy po opuštění třídy a opětovném návratu
do ní

 žáci  jsou  povinni  dodržovat  stanovená  hygienická  a  epidemiologická
nařízení;  jejich  porušení  či  nedodržování  je  důvodem  k okamžitému
informování  zákonného  zástupce  a  v případě  opakování  porušení  či
nedodržení je důvodem k vyloučení žáka z přípravy na PZ

 pokud  žák  vykazuje  příznaky  infekce  dýchacích  cest,  které  by  mohly
odpovídat  známým  příznakům  COVID-19  (zvýšená  teplota,  kašel,  náhlá
ztráta  chuti  a  čichu,  jiný  příznak…),  pedagogický  pracovník  okamžitě
informuje  zákonného  zástupce  na  uvedeném  telefonním  kontaktu  a
zákonný  zástupce  je  povinen  si  neprodleně  žáka  z přípravy  na  PZ
vyzvednout

Co vzít s sebou do školy

 učební pomůcky (učebnice, testy, použitelné rýsovací pomůcky, pracovní
sešity, sešity, psací potřeby…) dle pokynů vyučujících

 přezůvky



 jídlo a pití na celou dobu výuky (školní jídelna nebude v provozu)
 min. 2 roušky a sáček na jejich uložení
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