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POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU STŘEDNÍ ŠKOLY PRO OBDOBÍ 

PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO 

ROKU 2019/2020 

Tento pokyn se vztahuje na základní provozní podmínky školy v souvislosti s přípravou žáků 

posledních ročníků středních škol na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky, která je 

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30 dubna 2020 s nastavenou realizací od 11. května 

2020. 

ROZVRH 

Rozvrh konzultací ve třídách MSO4., AT3., E3., JMI3. a ZOK3. bude nastaven v informačním 

systému Edookit a na webových stránkách. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Tiskopis čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění bude 

možné stáhnout na webových stránkách školy. Nezletilí žáci předloží podepsané čestné 

prohlášení při kontrole u hlavního vchodu do školy. Zletilí žáci mohou čestné prohlášení vyplnit 

při kontrole u hlavního vchodu do školy. Žák bez platného (vyplněného a podepsaného) 

čestného prohlášení nebude do školy vpuštěn. 

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. 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

« Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

« Všichni žáci a 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, kdy jejich opakované nedodržení, 

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem 

k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravné a konzultační výuky. 

 

 



V BUDOVĚ ŠKOLY 

« Přesuny skupin žáků, pohyby na chodbách, návštěvy toalet, společných a venkovních prostor 

budou organizovány na základě minimalizace kontaktů mezi žáky jednotlivých skupin a 

pracovníků školy. 

« Při přesunech je vhodné dodržování odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 

metru). 

VE TŘÍDĚ 

« Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na 

ruce. 

« Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici 

ve třídě. 

« 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 roušku do sáčku. 

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

« V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

« Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19 

« 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. 

« Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné neprodleně informovat 

zástupce ředitele pro teoretické vyučování a umístit žáka do samostatné místnosti a 

kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý 

žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaném 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. 

 

 

V Přerově dne 4. května 2020                                                Mgr. František Šober, ředitel školy 


