
Informace o provozu š koly a hygienicky ch opatr ení  

PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU od 11. 5. 2020 

V týdnu od 11. května budou probíhat konzultační hodiny pro maturanty. Jejich rozpis včetně počtů 

účastníků, místa a času konání a hygienického zabezpečení určí vedení školy. Účast žáků na těchto 

konzultacích nebude povinná.  

Na tomto formuláři si nejprve přečtěte, kdo je osobou s rizikovými faktory. Pak zvažte, zda jste takovou 

osobou vy sami. Pokud ano, připravujte se na maturitu i nadále distanční formou. 

Pokud ne a pokud současně chcete přijít do školy na konzultace, vytiskněte, vyplňte a podepište čestné 

prohlášení a přineste ho do školy při své první návštěvě. Předáte ho učiteli při první konzultaci.  

Prosím seznamte se s pravidly a opatřeními. Řiďte se jimi. 

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. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se 
v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání 
šíření kapének. (dále jen „rouška“) 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  

Příchod ke škole a pohyb před školou  
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:  

 Je zakázáno velké shromažďování osob před školou. 

 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. 

Vstup do budovy školy a pobyt zde 

 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.  
 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. 

 Šatny budou mimo provoz, žáci se nepřezouvají, nechávají si oděv ve třídách 

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné 

Ve třídě 

 Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

 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. 

 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

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