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INFORMACE PŘED ZNOVUOTEVŘENÍM ŠKOLY 11. 5. 2020 
 

Tento dokument řeší základní provozní podmínky školy v souvislosti s jejím znovuotevřením  

dne 11. 5. 2020 pro přípravu posledních ročníků na maturitní zkoušky 

(v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020) 
 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO: 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-

19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí 

do školy vstoupit. 

 

DALŠÍ ZÁSADY VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY A CHOVÁNÍ SE V NÍ 

1. Před budovou školy 

 minimalizovat velké shromažďování osob před školou 

 před školou dodržovat odstupy 2 metry  

 povinnost zakrytí úst a nosu rouškou 

 

2. Vstup do budovy školy 

 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.  

 

3. V budově školy 

Žáci se budou přezouvat. 

Pro účely realizace konzultací budou pro jednotlivé třídy vyhrazeny následující prostory: 

 8. A – zpravidla 3. patro (včetně používání WC) 

 4. OA – zpravidla 2. patro (včetně používání WC) 

 4. C – zpravidla 1. patro (včetně používání WC) 

 

 Pohyb v prostorách školy je možný jen s nasazenou rouškou a při dodržování rozestupů 2 m. 

 V učebnách, na chodbách i na toaletách budou k dispozici dávkovače s desinfekcí. 

 Školní bufet bude v provozu v omezeném režimu (10:00 – 12:00). 

 

4. V učebně 

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

 Konzultace budou probíhat podle předem známého rozvrhu. 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15 a je nezbytné dodržet zásadu 1 žák v 1 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 svou 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).  
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OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY: 

 

 
 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo 

pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Takový 

žák by měl zvážit tyto rizikové faktory, a rozhodnout se o své účasti na vzdělávacích aktivitách.  

 

DŮLEŽITÉ!!! 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění, které je možné podepsat před vstupem do školy, nebo před zahájením první 

konzultace (formuláře budou ve škole k dispozici). Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také 

zákonným zástupcem.  

 

Formulář prohlášení je připraven ke stažení na školním webu  

v záložce Školní dokumenty/Vzory žádostí, NEBO použijte QR kód  

 

 

Prohlášení obsahuje: 

 

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a  

 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. 

 

Mgr. Klára Tesařová, v. r. 

            Statutární zástupce školy 
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