
Pokyny pro žáky 4. ročníku  

pro období přípravy na maturitní zkoušku  

 
Konzultace jsou dobrovolné a probíhají podle rozpisu od 11. května 2020. 

 
 

1. Cesta do školy, příchod ke škole a pohyb před školou 

• Povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), tj. rouška, 

ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 

• Dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

• Zákaz shlukování před školou, plynulý přesun do tříd. 

 

2. Vstup do budovy školy 

• Vstup je umožněn pouze žákům 4. ročníku vchodem z Dušní 7. Nečipuje se docházka! 

• Žáci se nepřezouvají! V případě potřeby vyzvednutí věcí ze skříňky, hlásí tuto 

skutečnost službě u schodů do šaten = skleněných dveří - chodí jednotlivě (max. 5). 

• Žáci se řídí pokyny zaměstnanců školy. 

• Vpravo a vlevo u lítacích dveří použije každý dezinfekci na ruce. Při použití dodržujte 

rozestupy. 

• Při prvním vstupu do školy odevzdá žák vyplněné a vlastnoručně podepsané Čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha) 

službě u lítacích dveří. V mimořádném případě může vyplnit čestné prohlášení na 

místě. Pokud tak neučiní, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna!  

• 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. 

Nedodržování stanovených hygienických pravidel je důvodem k nevpuštění žáka do 

školy, resp. k vyřazení žáka z konzultací. 

 

3. V budově školy 

• Při pohybu na chodbách žáci minimalizují kontakty s žáky druhé třídní skupiny 

a jinými třídami. Vždy, když je to možné dodržují odstupy 2 metry (nejméně 1,5 m). 

• Před opuštěním třídy si žák na celou dobu mimo třídu nasadí roušku. 

• Toalety budou vybaveny antibakteriálním mýdlem v dávkovači, nádobou na 

dezinfekci a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

 

4. Ve třídě 

• Maximální počet žáků ve skupině je 15. O rozřazení do skupin rozhodla ředitelka. 

• V učebnách je speciální rozmístění lavic dle pokynů MŠMT. Lavice nepřemísťujte. Je 

nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici! 

• Antibakteriální mýdlo a dezinfekční prostředek je v učebně na umyvadle. 



• Na toalety odchází žák v průběhu konzultace kdykoliv. Tím se zamezí shlukování žáků 

na WC o přestávce. O přestávce žáci zůstávají v učebně. Bufet a jídelna jsou zavřené. 

V případě potřeby si žák přinese vlastní stravu. 

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 m). 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. 

• Pedagog vede papírovou evidenci o docházce žáků do školy. 

 

 

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, 

náhlá ztrátu chuti a čichu aj.) nesmí do školy vstoupit. Pokud se projeví příznaky v průběhu 

konzultace, informuje vyučujícího a opustí školu. Ostatní žáci se přemístí do jiné učebny. 

 

 

Ing. Alena Kocourková v. r. 

ředitelka 


