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V Jindřichově Hradci dne 4. května 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 05. 2020 umožněna osobní
přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Organizace výuky bude probíhat
v jiném než běžném režimu, a to tak, aby režim odpovídal epidemiologickému manuálu pro základní
školství. Tento manuál je k dispozici na webových stránkách ministerstva školství a na webových
stránkách školy.
Abychom mohli organizaci výuky zabezpečit podle všech nastavených pravidel, potřebujeme nutně
vědět, zda Vaše dítě do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky nastoupí. Vaše dítě smí do
školy nastoupit, pokud se u něj neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky
virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Stejně tak by rodiče měli pečlivě zvážit nástup svého dítěte v případě, že žák spadá do rizikové
skupiny nebo žije s rizikovou osobou ve společné domácnosti (viz čestné prohlášení v příloze).
Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat max. po 15 členných skupinách žáků naší školy a bude
zcela zaměřena na jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Sestavené skupiny
žáků budou po celou dobu přípravy neměnné. Předpokládáme, že příprava bude ve škole probíhat
v pevně stanovených časech 2 – 3 x týdně, a to vždy v daný den po 1 hodině za každý předmět.
Přesnou organizaci přípravy na přijímací zkoušky stanovíme až v momentě, kdy budeme znát počet
skupin zapojených žáků. Pokud se žák nebude účastnit přípravy na přijímací zkoušky, bude se
v předmětech matematika a český jazyk nadále vzdělávat distanční formou tak, jako tomu bylo
dosud. U žáků zapojených do přípravy na přijímací zkoušky bude distanční výuka nadále probíhat
pouze u ostatních předmětů (již ne u českého jazyka a matematiky).
Odpověď, zda žák nastoupí k přípravě na přijímací zkoušky, lze zaslat emailem svému třídnímu
učiteli pouze do 07. 05. 2020 do 10:00 hodin, jinak se má za to, že žák se přípravy nezúčastní.
Závaznou přihlášku k přípravě na přijímací zkoušky naleznete na konci tohoto dopisu.
Vaše rozhodnutí do 07. 05. 2020 musí být jednoznačné, a to na základě vyhodnocení rizik v čestném
prohlášení. Poté budete mailem informováni o dalších podrobnostech přípravy. Žáka po termínu
07. 05. 2020 již do skupiny nelze zařadit! Při prvním příchodu do školy je bezpodmínečně nutné,
aby žák měl s sebou řádně vyplněné čestné prohlášení! Bez tohoto dokladu škola žáka k přípravě
nepřihlásí! Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Vám zasíláme
v příloze tohoto mailu, stejně tak Vám zasíláme epidemiologický manuál pro základní školství.
Jedná se o velmi mimořádnou situaci, přes všechnu snahu vyhovět požadavkům rodičů bude pro nás
rozhodující dodržet všechna opatření a nařízení. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jan Javorský, ředitel školy
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Závazná přihláška žáka k přípravě na přijímací zkoušky
Zvolte prosím jednu z těchto variant, druhou vymažte:
Závazně oznamuji, že žák/žákyně: _____________________________________________

a)

NASTOUPÍ

od 11. 05. 2020 k přípravě na přijímací zkoušky.

b)

NENASTOUPÍ

od 11. 05. 2020 k přípravě na přijímací zkoušky.

Jméno zákonného zástupce žáka/žákyně: _______________________________________

