POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ
pro období prezenční přípravy žáků posledních ročníků na maturitní a závěrečnou zkoušku v době
krizových opatření vlády do konce školního roku 2019/2020
Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky středních školy v souvislosti s přípravou žáků
posledních ročníků středních škol na vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky, kterou je v souladu s
usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020.
Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních
podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
Účast na prezenční přípravě je pro žáky dobrovolná.
Pohyb žáků spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky se řídí těmito
principy:

1 Cesta do školy a ze školy
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.

Škola při zahájení konzultací na tuto skutečnost žáky upozorní.

2 Příchod ke škole a pohyb před školou
•
•
•

Žáci se nebudou shromažďovat před školou.
Před školou budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

3 Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
•
•
•
•
•

•
•
•

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Při vstupu do budovy školy si žáci vydezinfikují ruce.
Při prvním vstupu do školy předkládají žáci pověřenému zaměstnanci školy čestné prohlášení, které
je možné vyplnit a podepsat před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků musí být podepsáno
také zákonným zástupcem:
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve
škole umožněna.
Poté se žák urychleně přezuje v šatně a přesune se do učebny stanovené speciálním rozvrhem.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění
žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

4 Teoretické vyučování
•
•
•
•
•
•
•
•

Konzultace budou probíhat ve třídách dle speciálního rozvrhu.
Ve třídě musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně
20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Žáci jsou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden
žák v lavici ve třídě. Ve třídě se žák usadí podle předem stanoveného zasedacího pořádku.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové 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. O nošení, či nenošení roušky během konzultací rozhoduje příslušný vyučující.
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
O přestávkách omezí žáci svůj pohyb po škole na minimum, třídu opustí pouze při odchodu na toaletu.
Po skončení konzultací opustí všichni žáci neprodleně budovu školy.

5 Odborný výcvik
5.1 Odborný výcvik třídy 3. KČ
Konzultace k odbornému výcviku třídy 3. KČ budou probíhat v sále restaurace Slovanský dům podle
stanoveného rozpisu. Platí pro ně stejná pravidla jako pro teoretickou výuku ve třídě s tím, že žáci budou mít
kromě roušky i ochranné rukavice.

5.2 Odborný výcvik třídy 3. MZ
Konzultace k odbornému výcviku třídy 3.MO a 3.OZS budou probíhat ve školních dílnách a 3. MZ ve žákovských
dílnách ve firmě Engel podle stanoveného rozpisu. Platí pro ně stejná pravidla jako pro teoretickou výuku ve
třídě s tím, že žáci budou mít kromě roušky i ochranné nebo pracovní rukavice.

6 Školní stravování
Školní stravování poskytováno nebude.

7 Podezření na možné příznaky COVID-19
1. 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.
2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné
místnosti a kontaktovat zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka
(zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O
podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné
místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý
zdravotní stav indisponovaného žáka.
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