
PRAVIDLA PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE V OBDOBÍ OD 11. 5. DO 30. 6. 2020 

Výuka v tomto období bude zaměřena výhradně na přípravu k maturitě a závěrečným zkouškám. Obsah výuky 
bude stanoven zvláštním rozvrhem pro toto období. Žáci budou rozděleni do výukových skupin s maximálním 
počtem 15 členů. 

Žáci jsou povinni při pobytu ve škole, i cestou do školy a ze školy, se chovat zodpovědně a dodržovat stanovená 
epidemiologická opatření. 

Cestu ze školy a do školy žáci absolvují individuálně, pokud možno s odstupem od ostatních lidí minimálně 
2 metry, s dodržením stanovených opatření. 

Při pohybu v areálu školy a o přestávkách musí mít žáci zakryta ústa a nos rouškou, šátkem, štítem nebo jiným 
vhodným způsobem. Pro tyto účely se musí každý žák sám vybavit minimálně dvěma rouškami nebo obdobnými 
pomůckami na den a plastikovým sáčkem na jejich odkládání. Během vyučování ve třídě se roušky používat 
nemusí, pokud vyučující neurčí jinak. 

Žáci musí minimalizovat kontakty s jinými osobami ve škole, zejména se žáky z jiných výukových skupin. Nesmí 
se shromažďovat v prostorech školy ani před školou ve větších skupinách. 

Žáci sami musí dbát na to, aby pokud je to možné, dodržovali od ostatních osob odstup minimálně 2 metry. 

Je nutné dbát na zvýšenou osobní hygienu a dezinfekci rukou. Všechny provozy školy budou vybaveny dávkovači 
s dezinfekčními prostředky. Žáci jsou povinni dezinfikovat si ruce minimálně při příchodu do školy, po použití 
toalety, před výdejem stravy v jídelně. 

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

Pokud má žák projevy respiračního onemocnění a příznaky odpovídající nemoci COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, 
náhlá ztráta chuti a čichu, zhoršené dýchání atd.), nesmí se výuky zúčastnit. Tuto skutečnost oznámí neprodleně 
třídnímu učiteli. 

Pro žáky bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Před vstupem do jídelny si strávníci musí vydezinfikovat ruce. 

Při čekání na výdej jídla i při jeho konzumaci se dodržují rozestupy minimálně 2 metry. Rouška se může odložit 

jen na nezbytnou dobu během konzumace jídla a pití. Strávníci se v jídelně zbytečně nezdržují. 

Žáci ubytovaní na DM jsou povinni dodržovat stanovená provozní opatření Domova mládeže, se kterými budou 
seznámeni vychovatelkou. 

Žáci jsou povinni 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. 

 

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s hygienickými pravidly pro provoz školy. 

 

 V         Dne      

 

Žák:    

Jméno a příjmení           

 

Podpis            

 

Zákonný zástupce (u nezletilých žáků):    

 

Jméno a příjmení           

 

Podpis            


