
 

 

 

 

 

 

 

Pravidla pro pobyt žáků končících ročníků  

ve škole v období přípravy na MZ a ZZ od 11. 5. 2020 

 

 

Výchozím podkladem je manuál MŠMT: 

„Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy 
na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období 
do konce školního roku 2019/2020“ (viz zde: http://www.msmt.cz/file/52771_1_1/ 
či v příloze). 

 

Motto: ODSTUP – ROUŠKA – DEZINFEKCE – BEZINFEKČNOST 

 

1. Při příchodu a odchodu ze školy, při pohybu ve společných prostorách 
školy, při pobytu v učebně nebo dílně žák, učitel, zaměstnanec školy si 
udržuje odstup od ostatních 2 m (v krajním nutném případě 1,5 m). 
Nevytváří shluky osob. Do prostor školy nemají přístup cizí osoby. 

2. Organizace vyučování probíhá dle speciálního rozvrhu (viz přílohu). 
Termín přestávek určuje učitel s ohledem na minimální koncentraci žáků 
jednotlivých skupin ve společných vnitřních i vnějších prostorách školy. Za 
příznivého počasí se o desetiminutových přestávkách umožňuje žákům 
pobyt venku. Během každé vyučovací hodiny učitel organizuje minimálně 
pětiminutové větrání. 

http://www.msmt.cz/file/52771_1_1/


 

3. Žáci sedí v učebnách po jednom v lavici. Lavice jsou rozmístěné tak, aby 
vzdálenost mezi nimi byla co největší. Žák sedí ve stejné místnosti vždy na 
stejném místě. Výuka probíhá ve skupině do 15 žáků. 

4. Při příchodu do školy, při pohybu ve společných prostorách školy, při 
odchodu ze školy musí mít žák, učitel, zaměstnanec školy zakrytá ústa a 
nos ochranným prostředkem (dále jen rouškou). 

5. Roušku nemusí používat žák, učitel při výuce skupiny žáků v učebně, 
v dílně. 

6. Každý žák musí být ve škole vybaven dvěma rouškami a sáčky na jejich 
odložení, pokud je při výuce nepoužívá. 

7. Na toaletách je nutné provádět důsledné mytí rukou tekutým mýdlem 
s dezinfekcí. Ruce si poté dosucha utřít do jednorázových papírových 
ručníků. 

8. V každé učebně či dílně je k dispozici rozstřikovač dezinfekce. Žáci, učitel 
jsou povinni je používat při příchodu a odchodu z učebny. Nádobky je 
nutné stisknout jemně, používat je nad tácem a odkládat je na tác. 

9. Výuky se mohou účastni pouze žáci, učitelé bez příznaků infekce 
dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19. 
Pokud by se vyskytla ve škole osoba s příznaky, je neprodleně nutné 
informovat vedení školy. 

10. Výuku by měly uvážit osoby s rizikovými faktory (vyjmenovány na 
ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ viz zde http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ či v 
příloze) nebo osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou 
s rizikovými faktory. 

11. Při prvním vstupu do školy žák předkládá prvnímu učiteli podepsané 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Pokud jde o žáka nezletilého, podepisuje prohlášení 
zákonný zástupce. 

12. Žák je povinen dodržovat stanovaná hygienická pravidla, jejich 
opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. 
k vyřazení žáka z přípravy. 

http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/


 

13. Hodnocení se řídí dle metodiky k vyhlášce č. 211/2020 Sb., o hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. (viz 
zde http://www.msmt.cz/file/52745_1_1/ či v příloze). 

 

 

 

 

 

V Kuřimi dne 7. 5. 2020 

Ing. Vojtěch Novotný 

ředitel 

 

Přílohy: Čestné prohlášení 

Ochrana zdraví Střední školy 

Rozvrh – maturanti, vyučení 

Vyhláška hodnocení – metodika 

 

http://www.msmt.cz/file/52745_1_1/

