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Hygienická pravidla účasti na vzdělávání
od 11. 5. 2020
Od 11. května 2020 bude ve škole umožněna přítomnost žáků připravujících se na maturitní
zkoušku. Konzultační výuka bude probíhat podle redukovaného rozvrhu hodin, v menších
skupinách. Účast na prezenčních aktivitách je dobrovolná. Při pobytu ve škole je nezbytné,
aby žáci splňovali níže uvedené předpoklady a dodržovali stanovená hygienická pravidla,
která vydává ředitel školy na základě manuálu vydaného 30. dubna 2020 MŠMT.
Cesta do školy a ze školy:
 Žáci musí používat ochranné prostředky pro zakrytí úst a nosu (roušky).
 Žáci musí dodržovat bezpečné odstupy (2 m)
 Je zakázáno shromažďování před budovou školy nebo v jejím areálu.
Pobyt ve škole:
 Vstup je povolen jen žákům maturitních tříd, kteří NEVYKAZUJÍ ŽÁDNÉ
PŘÍZNAKY onemocnění COVID-19 a při prvním vstupu odevzdají podepsané
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz příloha).
 Žáci spadající do kategorie rizikových osob, tzn. naplňující alespoň jeden rizikový
faktor (viz text Čestného prohlášení v příloze), se rozhodnou o případné účasti na
vzdělávání s tímto vědomím a dbají na dodržování pravidel ve vlastním zájmu se
zvýšenou pozorností.
 Škola je oprávněna žákům měřit bezkontaktně tělesnou teplotu. Při projevech
příznaků nemoci je oprávněna žáka z budovy vykázat. V případě podezření na
onemocnění žáka či zaměstnance je povinna informovat hygienickou stanici.
 Žák je povinen přítomnost ve škole označit v docházkovém systému čipem,
protože škola musí evidovat docházku žáků.
 Ve společných prostorách nosí žáci i zaměstnanci roušky (šatny, chodby, …),
výjimkou je jen výuka ve třídách při dodržení bezpečných rozestupů.
 Na každý den disponuje žák alespoň dvěma rouškami. Tyto skladuje
v neprodyšném sáčku k tomuto určeném.
 Po přezutí v prostoru šaten jsou žáci povinni si vydezinfikovat ruce.
 Pohyb ve škole je možný jen ve vymezených prostorách, žáci se zbytečně
nezdržují na chodbách a toaletách.
 Po skončení konzultací se žáci zbytečně nezdržují v budově a co nejrychleji ji
opustí.

Pobyt ve třídě
 Žáci sedí vždy po jednom v lavici, při pohybu po třídě dodržují bezpečné odstupy
od ostatních osob.
 V průběhu výuky za dodržení bezpečných vzdáleností nemusí mít žáci nasazenou
roušku.
 Po každém konzultačním bloku si žáci umyjí a vydezinfikují ruce.
 Při odchodu ze třídy musí mít nasazenou roušku.
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