
 
 

 
 
 

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách 
 

v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol na vykonání maturitní zkoušky, 

a  závěrečné  zkoušky  (včetně  oborů  L+H),  v  souladu  s  usnesením  vlády  č.  491  ze  dne 

30. dubna 2020 s platností od 11. 05. 2020. 
 

 

1. Cesta do školy a ze školy – upozornění 
 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními, zejména: 

 
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 
 

 

2. Příchod ke škole a pohyb před školou – upozornění 
 

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními. 

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 2 

 
 

3. Vstup do budovy školy nebo školského zařízení – upozornění 
 

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

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech společných prostorách školy roušky. 1 

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

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Vymezení 

prostoru bude stanoveno samostatným rozpisem konzultací, který škola zveřejní. Žáci 

budou mít přístup na vrátnici školy, do učeben a dílen dle rozpisu, do šaten, na toalety 

v blízkosti učeben a do jídelny za účelem vyzvednutí studeného balíčku. Žákům není 

umožněn pohyb po škole mimo výše uvedené prostory a je zakázáno vzájemné setkávání 

žáků jednotlivých skupin. 

 Vstup žáků do školy za dodržení všech hygienických pravidel je umožněn nejdříve 

15 min. před zahájením vzdělávacích aktivit. Po zahájení vzdělávacích aktivit konkrétní 

skupiny dle rozpisu již nebude pozdě příchozím žákům dané skupiny vstup do školy 

z důvodu organizačního a bezpečnostního zabezpečení vzdělávacích aktivit umožněn. 

 Po průchodu vrátnicí a zaznamenání své přítomnosti pomocí čipu žák odchází do šatny, 

kde se zdrží po dobu nezbytně nutnou a odejde do určené učebny a respektuje pokyny 

vyučujících. 
 

 
1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál 

nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 
2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz 

webové stránky www.mzcr.cz). 
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Žák je povinen 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. 
 

 

4. V budově školy – upozornění 
 

 Při přesunech je vyžadováno dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 

1,5 metru). 
 
 

5. Ve třídě 
 

 Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce (dezinfekce 

včetně papírových ubrousků bude umístěna přímo ve třídě). Doporučuje se i předchozí 

umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že bude dodržena zásada jeden žák v lavici 

ve třídě. 

 V průběhu pobytu ve třídě musí žáci a pedagogové nosit roušku. 2 

 V případě potřeby sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku, který si 

přinesl do školy. 

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

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Žáci příchod a odchod ze školy 

zaznamenají v docházkovém systému na vrátnici prostřednictví vlastního čipu. 
 
 

6. 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 žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do   

samostatné místnosti (učebna vedle vrátnice) a  kontaktovat  zákonné  zástupce 

nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v  

nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření 

informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni  do  jiné 

místnosti s povinným nošením roušky. 

 Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu 

opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci budou 

umístěni do jiné místnosti s povinným nošením roušky. 
 

 
 

7. Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování 
 

Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné uplatnit: 

 studené obědové balíčky (balené bagety) při zajištění níže uvedených pravidel. 
 
 

 
2   Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz 
webové stránky www.mzcr.cz). 
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Balíček si žáci po ukončení celého bloku vzdělávacích aktivit, za dodržení všech bezpečnostních 

opatření včetně odstupů, vyzvednou od personálu ve školní jídelně v čase 10:30 – 11:45 hod. 

(neprodleně po skončení vzdělávacích aktivit). 

Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce, která je umístěna 

při vstupu do jídelny. 

 Zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla. 

Vstup do jídelny je možný pouze z budovy A, odchod z jídelny pouze dveřmi do budovy B. 

Po obdržení balíčku žáci školní jídelnu ihned opustí a odchází do šaten a následně domů. 

Konzumace v prostorách jídelny není s ohledem na místní podmínky možná. 

Upozornění: Stravu si objednávají pouze žáci, kteří mají v konkrétní den vzdělávací aktivity. 
 
 
8. Osoby s rizikovými faktory 

 

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). 
 

 

9. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 
 

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. 
 

Při každém vstupu do školy žák odevzdává prohlášení, viz níže, pedagogickému dohledu 

na vrátnici školy. 
 

Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem: 

 písemné   seznámení   s   vymezením   rizikových   skupin   stanovených   Ministerstvem 

zdravotnictví, a 

 písemné  čestné  prohlášení  o  neexistenci  příznaků  virového  infekčního  onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
 

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi 

osobní účast ve škole umožněna. 
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10. Specifická pravidla pro organizaci praktického vyučování 
 

Pravidla   pro   dodržování   zvýšených   hygienických   podmínek   při   organizaci   praktického 

vyučování se aplikují stejně jako pro školu. 
 

V tomto období bude umožněna realizace praktického vyučování pro žáky posledních ročníků 

na školních pracovištích v souvislosti s přípravou na závěrečnou nebo maturitní zkoušku. 
 

Počty žáků na jednoho učitele odborného výcviku se řídí nařízením vlády č. 211/2005 Sb., 

o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání. 
 

Při realizaci praktického vyučování je nutné dodržovat zvýšené hygienické podmínky aktuálně 

stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť dle druhu vykonávané činnosti. 
 

Mezi žáky navzájem a dalšími  osobami  účastnící  se  praktického  vyučování  bude  docházet 

ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a podobně s možným využitím 

dezinfekce. 
 

Minimalizují se úkony vyžadující osobní hygienu sprchováním apod. 
 
 
 
 

Příloha – čestné prohlášení 
(čestné prohlášení ve formátu PDF je v samostatném souboru, případně lze stáhnout/vytisknout 
z webu MŠMT) 

 

 

 

 

 


