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Dobrovolná přítomnost žáků končících ročníků  

v souvislosti s přípravou na zkoušky 

V souladu s metodickým pokynem MŠMT k ochraně zdraví a provozu SŠ je od 11. 5. 2020  

žákům končících ročníků umožněna přítomnost ve škole, za dodržování následujících pravidel: 

1) Výuka se uskuteční podle daného rozpisu a podle provizorního rozvrhu, viz web školy. 

2) 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“) a dodržení 

odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  

3) Při prvním vstupu do školy odevzdá žák  podepsané čestné prohlášení,  případně je podepíše na 

místě.  Prohlášení u nezletilých žáků musí být podepsáno také zákonným zástupcem. Bez tohoto 

tiskopisu není možný vstup do školy. Do školy mají přístup pouze žáci a ne doprovázející osoby. 

4) Žáci se po příchodu ihned odeberou do určených učeben (bez přezouvání). Žáci se budou 

pohybovat ve  vymezených prostorech. 

5) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Všichni žáci i 

zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

6) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla: 

 Při pohybu ve společných prostorách -  dodržet odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 

1,5 metru), snažit se minimalizovat 

 Po příchodu do třídy, po předchozím umytí rukou, musí každý použít dezinfekci na ruce, stejně 

postupuje po každém konzultačním bloku. 

 Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. 

 O možnosti odložení roušky ve výuce rozhodne přítomný pedagog. 

7) Přestávky bude možné trávit venku – na školní zahradě. Před opuštěním třídy si všichni žáci  na 

celou dobu mimo třídu nasadí roušky.  

8) V měsíci květnu nebude umožněno ubytování a stravování. 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19: 

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

COVID19 (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, opustí školu v nejkratším možném čase 

s použitím roušky a požadovaného odstupu. Nezletilý žák bude  umístěn do samostatné místnosti 

do doby jeho vyzvednutí zákonným zástupcem. O podezření škola informuje spádovou hygienickou 

stanici. Ostatní členové skupiny budou přesunuti do jiných prostor. 

 Pokud se projeví příznaky u zaměstnance školy v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí 

v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 
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