
Příkaz ředitele č. 3 

 

Pravidla pro účast na prezenční formě konzultací pro maturitní ročníky 

 

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky středních škol a konzervatoří v 

souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků a posledních 

ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria v 

konzervatoři, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné 

realizovat od 11. května 2020.  

 

Termín:  prezenční forma konzultací:  11. 5. – 22. 5. 2020 

  distanční forma konzultací:  11. 5. – 29. 5. 2020 (dle dohody  

       s vyučujícím) 

 

Vstup do školy: nejdříve 7:30 hodin nebo max. 10 minut před zahájením konzultace 

 

Odchod ze školy: neprodleně po ukončení konzultace, popř. odebrání stravy ve školní jídelně 

 

Zákaz pobytu žáků ve škole – využití vestibulu školy do vyčerpání vymezené kapacity. 

 

1. 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. 

 

2. Příchod ke škole a pohyb před školou  

Žáci před vstupem jsou povinni dodržovat následující principy:  

 Zákaz shromažďování osob před školou 

 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. 

 Příchozí žáci jsou povinni se řídit organizačními pokyny zaměstnanců školy. 

 

3. Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  

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

 Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky 

(předloží zaměstnanci školy při vstupu ke kontrole).  

 Žáci se mohou pohybovat pouze ve vymezených prostorách školy: 

 příchod přes vestibul školy (desinfekce rukou, měření teploty 

bezkontaktním teploměrem, při prvním vstupu předložení čestného 

prohlášení, registrace do školního docházkového systému) 

 vymezené prostory pohybu – vestibul (příchod), Budova A 

(konzultace), sociální zařízení (Budova A – 1.NP a 2. NP)  

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění žáka, je důvodem k nevpuštění žáka 

do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.  



 Šatny jsou pro žáky z organizačních důvodů uzavřeny. Žák je povinen pro vstup do 

školy použít návleky nebo se přezout do přinesených přezůvek. Svrchní oděv si žáci 

odloží přímo v místě konzultace. 

 

4. V budově školy  

 Pohyb žáků po budově je omezen pouze za účelem vstupu a odchodu a návštěvu 

toalet. Ostatní čas žáci tráví v učebně. 

 Při přesunech jsou žáci povinni vždy dodržovat odstupy 2 metry.  

 Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná 

opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz).  

 

5. Ve třídě  

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

se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 Složení skupin je pevně stanoveno a je neměnné s ohledem na předměty či zkoušky v 

rámci maturitní zkoušky.  

 Maximální počet žáků ve skupině je 15, jeden žák v lavici ve třídě.  

 Přidělené místo žák po celou dobu konkrétní konzultace neměnní.  

 V průběhu pobytu ve třídě jsou žáci povinní používat ochranu dýchacích cest, pokud 

pedagog nerozhodne jinak.  

 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

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

 Po ukončení konzultace odvede pedagog žáky, kteří další navazující hodinu již 

konzultaci nemají, k východu školy a dohlédne nad jejich odchodem.  

 Žáci mohou tzv. volné hodiny, tj. čas mezi konzultacemi, trávit ve vestibulu školy na 

vyhrazených místech dle stanovených hygienických zásad – odstupy mezi žáky 2 m. 

V případě, že bude kapacita vyhrazených míst vyčerpána, musí žáci na „volnou 

hodinu“ opustit budovu školy. 

 

6. Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování  

 Školní stravování bude žákům umožněno pouze v době prezenční formy konzultace, 

tj. v termínu 11. – 22. 5. 2020. 

 Žák, který stranu nebude odebírat je povinen si tuto řádně odhlásit. 

 Bude umožněn výběr pouze z jednoho jídla. 

 Výdej obědů je stanoven s ohledem na čas konzultací, tzn. od 10:30 do 13:00 hodin. 

 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití 

nenabírají a neberou si ani příbory.   

 Při stravování jsou žáci povinni dodržovat obvyklé rozestupy jako ve třídě. (2 metry) 

 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. 

 U jednoho jídelního stolu sedí maximálně 2 žáci. 

 Je zakázáno jakkoli manipulovat s nábytkem jídelny za účelem zvyšování počtu 

strávníků u stolu.  

 

 

 



7. 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 bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, opustí žák školu 

v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu. 

 O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

 Ostatním žákům ve skupině bude okamžitě ukončena konzultace do doby, než bude 

znám zdravotní stav indisponovaného žáka. 

 

8. Osoby s rizikovými faktory  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:   

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou, např. hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např.   

 a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

 b) při protinádorové léčbě,  

 c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza).  

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

  

  

9. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  

 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.   

 Je pouze na zletilém žákovi, aby zvážil tyto rizikové faktory a rozhodl se k účasti na 

vzdělávacích aktivitách. 

 Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, která je možné podepsat před 

vstupem do školy.  

 Písemné prohlášení obsahuje 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 zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna.  

 

Příkaz ředitele školy nabývá účinnosti dne 6. 5. 2020. 

 

V Bílovci 5. 5. 2020      Mgr. Pavel Mrva, 

        ředitel 
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