
 

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 
bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří 
a vyšších odborných škol v budově školy, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné 
zkoušky a absolutoria.  

V souladu s tímto usnesením jsme připravili rozvrh konzultací z maturitních předmětů.  
 
Účast na konzultacích je dobrovolná. Konzultaci si žáci domlouvají dopředu s daným kantorem. 
Není možno přijít na konzultaci bez předchozí domluvy.  
 
Všichni studenti jsou povinni dodržovat níže uvedená pravidla, která jsou zpracována podle 
pokynů MŠMT (materiál MŠMT Ochrana zdraví a provoz SŠ a konzervatoří pro období přípravy na 
maturitní a závěrečnou zkoušku v období do konce školního roku 2019/20 je k dispozici ZDE, 
studenti jsou povinni si ho prostudovat).  
 
Pravidla pro vstup žáků do školy: 
 

• Žáci přicházejí do školy v souladu s rozvrhem konzultací. 

• Vstup do školy je umožněn pouze žákům školy. 

• Před školou dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními, neshlukují se. 

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.  

• Po příchodu do školy se žáci podrobí měření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem, v 
případě zvýšené teploty okamžitě opouštějí budovu školy. 

• 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.  

• Při prvním vstupu do školy odevzdají vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (ZDE). Formuláře budou k dispozici 
rovněž při vstupu do školy.  

• Po příchodu do školy použijí žáci dezinfekci na ruce. 

• Od vstupu přejdou žáci přímo do určené učebny, nechodí do šaten, nepřezouvají se! 

• Ve společných prostorách školy platí pro všechny povinnost zakrytí nosu a úst ochranným 
prostředkem. Na každý den musí mít s sebou žák minimálně 2 roušky a sáček na uložení 
roušky.  

 

Pobyt ve škole a ve třídě 

• V kontaktu se spolužáky i učiteli dodržují žáci bezpečný rozestup 2 metrů. 

• V učebně dodržují žáci rozestupy podle pokynů učitele, sedí po jednom v lavici, neshlukují 
se. 

• Žáci se zdržují jen v učebnách určených ke konzultacím, s žáky jiných skupin se 
nekontaktují. Využívají WC jen v daném pavilonu. 

• Po ukončení konzultací se žáci neshlukují a bez odkladu opouštějí areál školy. 

• Použité roušky či jiné ochranné prostředky odkládají do vlastního přineseného sáčku, do 
sáčku odkládají roušky i při každém případném sejmutí. 

• Během pobytu dodržují bezpečnostní hygienická opatření – často a důkladně si myjí ruce, 
užívají dezinfekční prostředky, s ochrannou rouškou nakládají podle bezpečnostních 
pravidel apod.  



• Opakované nedodržování pravidel je důvodem pro nevpuštění žáka do školy nebo vyřazení 
z probíhající konzultace.  

• V každé třídě je nezbytné větrat – minimálně 5 minut jednou za hodinu. 

• Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržovat zásadu jeden žák 
v lavici.  

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani učitelé nosit roušku, pokud je zachován 
rozestup 2 metry. 

 

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).  
 

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.  
 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud 
žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto 
vědomím. 
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