
 
 

 

Pokyn ředitele školy 

 

Hygienická a provozní opatření 

 

 

Žáci posledního ročníku mají možnost se od 11. 5. 2020 účastnit konzultací, zaměřených na přípravu 
k absolvování maturitní zkoušky, které budou probíhat podle speciálního rozvrhu. Aktuální rozvrh 
bude vždy zveřejněn v informačním systému školy. 
V souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků na vykonání maturitní zkoušky 
MŠMT vydalo manuál se souborem hygienických a provozních podmínek pro SŠ 
 

V souladu s pokyny MŠMT vydalo vedení školy tato Hygienická a provozní opatření: 
 

- Provedení měření teploty při vstupu do školy se zápisem do týdenní tabulky na záznamovém 

archu. 

- Odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(prohlášení označit třídou, záznam do týdenní tabulky na záznamovém archu) 

- Evidence docházky žáků do školy. 

- Provedení dezinfekce rukou po přezutí v šatnách před přesunem do učebny. 

- Dezinfekce rukou bude k dispozici v učebnách i na toaletách. 

- Povinná ochrana horních cest dýchacích ve všech prostorách školy (v učebně v případě dodržení 

minimální vzdálenosti osob 2 m může vyučující vzhledem k charakteru vykonávaných činností toto 

opatření označit za nepovinné. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku). 

- Dodržovat dostatečnou prostorovou vzdálenost mezi jednotlivými osobami – všude kde je to 

možné minimálně 2 m. 

- Provádění dezinfekce exponovaných míst, prostor, povrchů a předmětů ve škole. 

- Časté a průběžné větrání (minimálně jednou za hodinu). 

- Žáci pobývají ve škole ve stálých skupinách a ve stejné učebně a se stálým zasedacím pořádkem 

(minimálně během jednoho dne). 

- Učitel dochází za žáky do učebny stanovené rozvrhem. 

- Je zakázán přístup žákům do prostor mimo hlavní budovu. 

- Rozvrh konzultací je realizován bez zvonění, přestávky tráví žáci v učebně bez zbytečného 

vycházení na chodbu, budou tolerovány průběžné odchody na WC během konzultací, aby se 

zabránilo mísení skupin o přestávkách na chodbách. 

- Bude určen pedagogický dohled u vchodu, evidence docházky, stanoviště dezinfekce a měření 

teploty v době 7:15 až 9:30, dále pak pro pozdější příchody žáků. Je třeba dbát na dodržování 

odstupů mezi osobami v těchto prostorech. 

Nutnou podmínkou účasti na konzultacích je povinnosti odevzdat podepsané čestné prohlášení o 
neexistenci virového onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory.  
 

 V Dobrušce dne 4. 5. 2020 
 
 

Ing. Milan Maršík 
      ředitel školy 


