
Ochrana zdraví ve škole v době konzultací k přípravě na maturitní zkoušku  

- pokyny pro žáky 

Čestné prohlášení 

Pro účast žáka na konzultaci je nutné, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka 

podepsal čestné prohlášení  o tom, že se u žáka v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky 

virového infekčního onemocnění a že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory. Pokud 

zákonný zástupce nebo zletilý žák tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 

umožněna. 

Vstup do budovy školy a pohyb v budově 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, kteří se účastní konzultací podle stanoveného 
rozvrhu a seznamů skupin žáků. 

Žáci vstupují do školy vstupem přes šatny. Žákům je zakázáno se v šatnách shromažďovat.  

Po příchodu do budovy školy žák neprodleně opustí prostor šaten.  

Všichni žáci jsou povinni nosit po celou dobu pohybu ve společných prostorách školy roušky. 

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

Při pohybu na chodbách, při návštěvě toalet a ve společných a venkovních prostorách se žáci 
pohybují tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak mezi jednotlivci včetně 
zaměstnanců školy. Je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 m). 

Za příznivého počasí doporučujeme trávit přestávky venku. V době konzultací bude otevřen vstup do 
prostoru školního hřiště. 

Ve třídě 

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

V lavici může sedět nejvýše 1 žák.  

V průběhu pobytu ve třídě nemají žáci ani pedagogové všeobecnou povinnost nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky 
nosit i ve třídě. Nošení roušek ve třídě v průběhu konzultace se bude řídit pokyny vyučujícího. 

Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují ruce ve své třídě.  

Školní stravování 

V době konzultací je žákům umožněno školní stravování. 

Při vstupu do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

U výdejního okénka a po celou dobu pobytu v jídelně jsou žáci povinni dodržovat rozestupy jako ve 
třídě.  

U každého stolu může sedět nejvýše jeden žák. 

Roušku žák odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  
 



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 bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 
- zletilý žák opustí v nejkratším možném čase školu, a to s použitím roušky a požadovaného 

odstupu,  
- nezletilý žák bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován jeho zákonný zástupce, 

aby si žáka okamžitě vyzvedl, 
- o podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici, 
- ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo bude  změněna aktivita na pobyt venku s 

povinným nošením roušky.  
 

 
Všichni žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je 
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z konzultací.  
 
 
 

 

 


