
 

V Praze 4. května 2020 

 

Opatření ředitele – pokyny pro žáky 4. ročníků od 11. 5. 2020 

Č.j.: 479/2020 

V souladu s dokumentem 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 zveřejněným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stano-

vuji následující opatření: 

Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy a ze školy žáci dodržují obecná pravidla chování stanovená krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními, zejména 

- zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) 

- dodržení odstupů 2 metry 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

- žáci se před školou neshlukují 

- žáci mají zakrytá ústa i nos rouškou 

- žáci při vstupu do budovy školy dodržují odstupy 2 metry 

Vstup do budovy školy 

- vstupují pouze žáci, ne doprovázející osoby 

- vstup do budovy dle rozpisu konzultací cca 10 minut před začátkem 

- škola bude pro studenty otevřena od 7:00 hodin, po ukončení konzultací odcházejí 

žáci neprodleně ze školy 

- vstup do budovy školy je povolen pouze s rouškou nebo respirátorem, každý žák musí 

mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení použité roušky  

- každý žák za 2. vstupními dveřmi do školy provede dezinfekci rukou – dezinfekci vtírá 

do rukou po dobu nejméně 30 vteřin a nechá ji volně zaschnout 

- u vchodu si žák může vzít pro svou potřebu jednorázové rukavice 

- žákům bude bezkontaktně měřena zaměstnancem školy teplota, pokud budou mít 

teplotu 37,5 °C a vyšší, nebudou vpuštěni do budovy školy, budou odesláni domů 

a o této skutečnosti bude učiněn neprodleně písemný záznam, škola neprodleně in-

formuje spádovou hygienickou stanici pro Prahu 10, telefon +420 735 726 517 nebo + 

420 773 782 850,  



 

- v případě, že se příznaky onemocnění COVID-19 projeví během vyučování, žák 

opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstu-

pu 

- žák si po vstupu do školy vydezinfikuje ruce a neprodleně odejde do učebny dle roz-

pisu konzultací 

V budově školy 

- žáci povinně odevzdají při prvním vstupu do školy před vstupem do budovy školy 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, na tom-

to prohlášení v levém horním rohu vyznačí třídu (4A, 4B, 4C, 4D) 

- žáci během pobytu v budově školy musí důsledně dodržovat hygienu rukou 

a respirační hygienu (kýchat pouze do jednorázových kapesníků a ty následně vyho-

dit, k vyhození jsou určeny speciálně označené odpadkové koše, před vyhozením je 

nutno jednorázové rukavice i roušky zabalit do igelitových sáčků, které budou 

k dispozici u košů s infekčním odpadem)  

- žáci musí při pohybu na chodbách, návštěvách toalet, společných a venkovních pro-

stor minimalizovat kontakty mezi skupinami i jednotlivci 

- žáci dodržují odstup 2 metry 

- žáci ve společných prostorách školy a v učebnách používají roušky, v učebnách může 

jejich odložení dovolit vyučující 

- používají toalety na patře, ve kterém jim probíhá výuka, chlapci mohou používat 

i toalety v suterénu, zákaz používání sprch 

- žáci si při vstupu do učebny i při odchodu z učebny musí vydezinfikovat ruce 

- učebny, ve kterých výuka v daný den neprobíhá, budou zamčeny 

- každý žák použije při vstupu do školy i při odchodu ze školy svoji ISIC kartu 

- je zakázáno v průběhu konzultací opouštět budovu školy, o přestávkách lze za přízni-

vého počasí využít školní zahradu 

- je zakázáno zdržovat se na chodbách a v prostoru šaten 

- bufet, studovna, posilovna a tělocvična jsou dočasně mimo provoz 

- učebny jsou co nejvíce větrány, minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut 

- odpadky vyhazovat do správných košů 

- při odchodu, pokud neprší a není silný vítr, nechat okna otevřená dle pokynu vyučují-

cích  

Tyto pokyny v plném znění budou na webových stránkách školy a studenti s nimi budou 

seznámeni e-mailem.  

 

Mgr. Richard Žert v. r.  


