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Ochrana zdraví a provoz školy pro období přípravy na maturitní zkoušku
(školní rok 2019/2020)
Vstup do budovy školy
Žák vstupuje do školy, pouze na základě předem dohodnuté konzultace s konkrétním vyučujícím.
Školní budovu opouští okamžitě po ukončené konzultaci.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění“, viz příloha. Čestné prohlášení předává vyučujícímu první konzultační
hodiny.
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.

V budově školy
Žáci se nepřezouvají.
Ve společných prostorách školy (chodby, WC) žáci dodržují odstupy 2 metry.
Vstupy do budovy a WC jsou vybaveny desinfekcí rukou, kterou žáci vždy použijí.
Konzultace budou probíhat pouze ve třetím nadzemním podlaží budovy (uč. 326, 322, 318, 316, 305,
309, 317), žákům budou k dispozici WC ve třetím podlaží budovy (dívky) a ve druhém podlaží
(chlapci). Studovna a další místnosti budovy budou uzavřeny.

Ve třídě
Třídy jsou vybaveny tekutým mýdlem a desinfekcí.
Maximální počet žáků ve třídě je 15.
Ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5
metru).
Při sejmutí roušky si ji žák ukládá do sáčku.
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Konzultační hodiny
Vedení školy stanovilo minimální nabídku konzultačních hodin pro žáky. Konzultační hodiny nejsou
pro žáky povinné. Rozdělení žáků do jednotlivých skupin (SM, Čj) proběhne na základě dohody
s konkrétním vyučujícím.
Vyučující a žáci si mohou domluvit další konzultační hodiny nad rámec stanovený vedením školy.
Hodiny dohodnuté nad stanovený rámec nesmí narušit fungování ostatních konzultací.

Rozvrh konzultačních hodin
1

Po

8:05 - 8:50
SM - Ku (322)
(3.+ 4. skup.)
Čj - Ti (309)
(1.+ 2. skup.)

OKTÁVA
2
9:00 - 9:45
SM - Ku (322)
(3.+ 4. skup.)
Čj - Ti (309)
(1.+ 2. skup.)

4. A
3

4

1

10:15 - 11:00
SM - Ku (322)
(1.+ 2. skup.)
Čj - Ti (309)
(3.+ 4. skup.)

11:10 - 11:55
SM - Ku (322)
(1.+ 2. skup.)
Čj - Ti (309)
(3.+ 4. skup.)

8:05 - 8:50
SM - Kt (318)
(1. skup.)
Čj - Vl (317)
(2. skup.)

Po

SFy - Ku (322) SFy - Ku (322) SBi - Hu (318) SBi - Hu (318)
Út

St

SFi - Kv (317) SFi - Kv (317) SDě - Vl (309) SDě - Vl (309)

SIt - Du (305) SIt - Du (305) Aj - Sl (317)

Aj - Sl (317)

SZ - Po (318) SZ - Po (318) Aj - Sk (309)

Aj - Sk (309)

SM - Ku (322) SM - Ku (322)
(celá)
(celá)

SCh - En
(317)

3

4

9:00 - 9:45 10:15 - 11:00 11:10 - 11:55
SM - Kt (318) SM - Kt (318) SM - Kt (318)
(1. skup.)
(2. skup.)
(2. skup.)
Čj - Vl (317)
Čj - Vl (317) Čj - Vl (317)
(2. skup.)
(1. skup.)
(1. skup.)

SFy - Ba (326) SFy - Ba (326) SBi - Hu (318) SBi - Hu (318)
Út

St

SCh - En
(317)

Čt

2

SFi - Kv (317)

SFi - Kv (317) SDě - Vl (309) SDě - Vl (309)

SIt - Du (305) SIt - Du (305)

Aj - Ju (316)

Aj - Ju (316)

SZ - Po (318)

SZ - Po (318)

Aj - Kk (326)

Aj - Kk (326)

SM - Kt (318)
(celá)

SM - Kt (318)
(celá)
SCh - En (317) SCh - En (317)

Čt

Čj - Ti (317)
(1. skup.)

Čj - Ti (317)
(2. skup.)

Čj - Ti (317)
(3. skup.)

Čj - Ti (317)
(4. skup.)

Pá

Upozornění: změna času začátku hodin a přestávek

různé
Pá

různé

různé

různé
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Školní jídelna je připravena žákům poskytnout stravu. Systém Strava.cz je opět funkční. Stravu je
nutné si objednat nejpozději do 6. 5. 2020.
Tento dokument je v souladu s manuálem 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. Tento manuál vydalo MŠMT dne 30. 4. 2020.

Mgr.
Radim
Lindner
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Mgr. Radim Lindner
ředitel školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
…............................................................................................................................................................
datum narození: ...................................................................................................................................
trvale bytem: ….....................................................................................................................................
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V .......................................
Dne ...................................
………………………………………………………………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
nebo
Podpis zákonného zástupce nezletilého
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).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

