
INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE 

a 

PODMÍNKY PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ ZKOUŠKU OD 11. 5. 2020 

Docházka do školy není povinná v případě, že žák nebo osoba, se kterou žije žák ve společné domácnosti 

naplňuje alespoň jeden níže uvedený bod: 

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). 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci/zletilý žák zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové 

skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

Při prvním vstupu do školy předkládá žák Čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do 

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. 

Žáci, kteří se výuky nezúčastní, zašlou tuto informaci svému třídnímu učiteli nejpozději do 12. 5. 2020.  

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

 

ŽÁCI: 

• Před vstupem do šaten a před školou se neshromažďují ve skupinách 

• Do šaten vstupují se zakrytým nosem a ústy maximálně ve skupině 6 osob 

• Při přesunu ze šaten do třídy udržují žáci rozestup nejméně 1,5 metru  

• Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce včetně předchozího umytí rukou  

• Žáci dodržují zásadu 1 žák v lavici, žáci si sedají do lavic střídavě  

• Při opuštění třídy a ve společných prostorách mají nasazenou roušku 

 

 

 



Rozdělení žáků do skupin a jejich rozmístění v konkrétní třídě bude dáno rozvrhem ve škole online na 

jednotlivé výukové dny.  

 

Maximální počet žáků ve třídě pro teoretické vyučování je 15  

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry 

(nejméně 1,5 metru).   

 

Počet žáků pro praktické vyučování v odborných učebnách je 5.  

Při skupinové práci musí se roušky nosit i ve třídě.  

 

4. K.  

pouze maturitní předměty ČJL, ANJ/NEJ, OSE/SPČ, PSK/PSY, OSN/PEK 

11. 5. 2020  ZAHÁJENÍ V 8:55 – PŘÍCHOD DO ŠKOLY OD 8:45 

  

5.V   

pouze maturitní předměty ČJL, ANJ/NEJ, OSE, PSK, OSN 

11. 5. 2020 – ZAHÁJENÍ KONZULTACÍ V 8:00, PŘÍCHOD DO ŠKOLY OD 7:45 

 

2.M 

pouze maturitní předměty OSE, PSK, OSN 

15. 5. 2020 - ZAHÁJENÍ KONZULTACÍ V 8:00, PŘÍCHOD DO ŠKOLY OD 7:45 

 

 

       Mgr. Martina Černá 

    ředitelka školy 


