
Pokyny pro žáky maturitního ročníku 

Od 11. května 2020 budou na základě rozhodnutí vlády a pokynu MŠMT umožněny 
nepovinné prezenční konzultace pro žáky maturitního ročníku. Na základě přihlášek 
byli žáci rozděleni do skupin, každý žák obdržel rozvrh činnosti pro konzultace v době 
od 11. – 27. 5. 2020. Žáci jsou povinni (v souladu s pokynem MŠMT s názvem 
„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“) dodržovat následující: 

• Před vstupem do budovy se žáci zbytečně nebudou sdružovat ve větších 
skupinách, v souladu s mimořádnými opatřeními i zde platí povinnost zakrytí 
dýchacích cest a odstup 2 m. 

• Ve společných prostorách školy jsou žáci povinni nosit roušku. Každý žák musí 
mít alespoň 2 roušky na den a sáček na odložení použité roušky. 

• Při výuce rozhoduje o použití roušky vždy učitel. Roušku si mohou žáci 
sundat až na jeho pokyn. 

• Po příchodu do školy a přezutí odejdou žáci neprodleně do vyhrazené 
učebny. 

• Po příchodu do učebny a po skončení každého vyučovacího bloku si žáci 
důkladně umyjí a vydezinfikují ruce. Hygienické prostředky k tomu určené 
jsou v každé vyhrazené učebně i na WC. 

• Ve třídě musí žáci udržovat rozestup 2 m (nebo alespoň 1,5 m), proto 
musí sedět v lavicích samostatně. Stejný rozestup je nutné dodržovat při 
přesunech v budově školy. 

• Ve škole se žáci musí zdržovat převážně v určených učebnách. Je zakázáno 
chodit do ostatních učeben. 

• Do budovy školy smí vstoupit pouze zdravý žák.  
• Po příchodu do školy proto každý žák odevzdá čestné prohlášení o 

bezinfekčnosti. 
• Pokud žák pociťuje příznaky jakékoli nemoci, nesmí do školy vůbec 

vstupovat. 
• Z epidemiologických důvodů škola vede evidenci docházky žáků. 
• Školní jídelna ZŠ je mimo provoz. 

Podrobné pokyny a další informace jsou umístěny na stránkách MŠMT: 
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  


