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Organizace výuky pro přípravu žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám 

 
Vážení rodiče, 

žáci 9. ročníku mohou být zařazeni do skupin pro přípravu k přijímacím zkouškám dle vyhlášky 

MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).  

Budeme organizovat práci v 5 samostatných skupinách v úterý a v pátek. Celkem se bude jednat o 3 h 

českého jazyka a 3 h matematiky v jednom týdnu – níže je rozvrh hodin. 

Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žák přijat do skupiny. Podrobný harmonogram se 

jmennými seznamy rozesílají přihlášeným žákům (zákonným zástupcům) třídní učitelky 9. tříd. 

 

Konzultace zajišťují učitelé českého jazyka a matematiky: 

Ivana Frýzková, Eliška Bodenbergerová a Radek Jehlička 

Libuše Šrámková, Lucie Hamanová a Josef Heřman 

 
úterý 9. A 1 č. 30 

12 

9. A 2 č. 26 

11 

9. B č. 9 

12 

9. C č. 17 

12 

9. BC(D) č. 14 

13 
7:40 – 7:50 Sraz u školy u brá-

ny do dvora Sb  

 

 Sraz u hlavního 

vchodu (směr 

k náměstí) Vo  

 Sraz u vchodu 

do tv Ze 

7:50 – 8:00  Sraz u hlavního 

vchodu (směr 

k Mozaice) Su  

 Sraz u lavičky 

před brankou 

k tělocvičně Na  

 

7:50 – 8:10 Nástup do školy 

vchodem přes dvůr 

 Nástup do školy 

hl. vchodem 

 Nástup do školy 

vchodem u tv 
8:00 – 8:20  Nástup do školy 

hl. vchodem 

 Nástup do školy 

vchodem u tv 

 

8:10 – 8:55 M - Šr  Čj - Bo  Čj - Jh 
8:20 – 9:05  Čj - Fr  M - Ha  
8:55 – 9:05 Větrání Sb  Větrání Vo  Větrání Ze 
9:05 – 9:15  Větrání Su  Větrání Na  
9:05 – 9:50 Čj - Fr  Čj - Jh  M - Ha 
9:15 – 10:00  M - Šr  Čj - Bo  
9:50 – 10:00 Větrání Sb  Větrání Vo  Větrání Ze 
10:00 – 10:10  Větrání Su  Větrání Na  
10:00 – 10:45 M - He  M - Šr  Čj - Bo 
10:10 – 10:55  Čj - Fr  M - Ha  
10:45 – 11:00 Odchod ze školy na 

oběd  

 Odchod ze 

školy na oběd 

 Odchod ze 

školy na oběd 
10:55 – 11:10  Odchod ze školy 

na oběd  

 Odchod ze 

školy na oběd 

 

 
 

pátek 9. A 1 č. 30 9. A 2 č. 26 9. B č. 9 9. C č. 18 9. BC(D) č. 14 
7:40 – 7:50 Sraz u školy u brá-

ny do dvora Čt  

 

 Sraz u hlavního 

vchodu (směr 

k náměstí) Jn  

 Sraz u vchodu 

do tv Ks 

7:50 – 8:00  Sraz u hlavního 

vchodu (směr 

k Mozaice) Hn  

 Sraz u lavičky 

před brankou 

k tv Na 

 

7:50 – 8:10 Nástup vchodem 

přes dvůr 

 Nástup do školy 

hl. vchodem  

 Nástup do školy 

vchodem u tv  
8:00 – 8:20  Nástup do školy 

hl. vchodem 

 Nástup 

vchodem u tv 

 

8:10 – 8:55 Čj - Fr  M - Šr  Čj - Bo 

mailto:kancelar@zsrychnov.cz
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8:20 – 9:05  M - He  M - Ha  
8:55 – 9:05 Větrání Čt  Větrání Jn  Větrání Ks 
9:05 – 9:15  Větrání Su  Větrání Na  
9:05 – 9:50 M - Šr  Čj - Bo  M - Ha 
9:15 – 10:00  Čj - Fr  Čj - Jh  
9:50 – 10:00 Větrání Čt  Větrání Jn  Větrání Ks 
10:00 – 10:10  Větrání Su  Větrání Na  
10:00 – 10:45 Čj - Jh  M - He  M - Ha 
10:10 – 10:55  M - Šr  Čj - Bo  
10:45 – 11:00 Odchod ze školy na 

oběd 

 Odchod ze 

školy na oběd 

 Odchod ze 

školy na oběd 
10:55 – 11:10  Odchod ze 

školy na oběd 

 Odchod ze 

školy na oběd 

 

 

 
Obědy 

- žák má nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně, pokud navštěvuje konzultace v úterý a v pátek 

- na obědy se přihlásí závazně na e-mail třídní učitelky do soboty 9. 5. do 12:00 hodin: zájem o 

obědy ve ŠJ ano – ne (po přihlášení je třeba oběd ve školní jídelně odebrat) – jídelníčky tradičně 

naleznete na www.sjrk.cz 

 

Výuka je dobrovolná, po přihlášení do skupiny se stává povinnou. V případě nepřítomnosti žáka na 

konzultaci platí klasická pravidla omlouvání žáka – docházku jsme povinni evidovat. 

 

Žák přijde do školy s rouškou, další bude mít s sebou v čistém sáčku na výměnu, kam pak uloží 

použitou roušku. Učitelé budou při výuce používat ochranné štíty, aby jim žáci viděli i na ústa. 

 

Děkujeme všem za vstřícnou komunikaci a snahu zajistit našim žákům co nejlepší 

podmínky k přípravě na přijímací zkoušky. Jedná se o návaznost na obvyklou přípravu 

našich žáků, která byla započata již v měsíci říjnu v tomto školním roce a po dobu 

distanční výuky probíhala na dálku. 

 

 

Mgr. Radka Polívková, ředitelka školy 

Mgr. Jitka Jarolímková, zástupkyně ředitelky              

   

   Rychnov nad Kněžnou 8. 5. 2020 

 

http://www.sjrk.cz/

