
 

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A 

ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 
Tyto informace se vztahují na základní provozní podmínky školy v souvislosti s přípravou žáků posledních 
ročníků na vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 
ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020.  

Tyto informace stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší od standardních podmínek vyplývajících 
ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.  

V případě nezletilých žáků bude v situacích, které se týkají jejich práv a povinností, vedle komunikace s 
nezletilým žákem komunikováno také s jeho zákonným zástupcem.  

Pro účely konání závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek budou připraveny samostatné informace dle 
aktuální epidemiologické situace.  

 
Pohyb žáků, spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky se řídí těmito 
principy:  
 
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.  
Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál 
nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.  
 
Příchod žáků ke škole a pohyb před školou  
Pro pohyb žáků před vstupem do školy platí tyto zásady:  
Neshromažďování žáků 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 nebo školského zařízení  
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.  

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  
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.  
 
V budově školy  
Přesuny, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor provádět dle pokynů 
pracovníků školy tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 
zaměstnanců školy.  
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).  
Ve společných a venkovních prostorách se mohou střídat jednotlivé skupiny žáků. Před opuštěním třídy 
si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 
 



 
 

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím 
dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  
Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou 
umístěny na recepci školy, před vstupem do školní jídelny a před vstupem na pracoviště určené pro 
praktické vyučování, do laboratoří apod.  
Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.  
 
Ve třídě 
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce.  

Složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci závěrečné zkoušky či 
maturitní zkoušky. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. 

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě. 

Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků. 

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. 

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. 

 
Pravidla pro poskytování školního stravování  
Dle zájmu a počtu žáků budou zajištěny obědy za těchto podmínek: 
Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani 
příbory.  
Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.  
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  
Zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla. 

 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení.  
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:  
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění;  
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 
mocnění (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. 

 
V tomto období bude umožněna realizace praktického vyučování pro žáky posledních ročníků zejména na 
školních pracovištích v souvislosti s přípravou na závěrečnou nebo maturitní zkoušku.  
Počty žáků na jednoho učitele odborného výcviku se řídí nařízením vlády č. 211/2005 Sb., o soustavě 
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání.  

Při realizaci praktického vyučování je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně 
stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť dle druhu vykonávané činnosti.  
 
 



 

 


