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Pokyn ředitele školy 
školní rok č. 27-2019/2020 

 

k organizaci výuky končících ročníků od 11. května 2020 
 
Od 11. května budou zahájeny konzultace pro končící ročníky denního a dálkového studia. 
Účast  na  těchto  konzultacích  je  pro žáky dobrovolná.  Škola bude vést o docházce žáků 
evidenci v i-škole.  
 
Každý žák, který se konzultací bude účastnit podepíše čestné prohlášení o neexistenci 
příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je přílohou tohoto pokynu a 
žák ho předloží před vstupem do školy na vrátnici. V případě, že žák nemá možnost čestné 
prohlášení vytisknout, bude tiskopis k dispozici na vrátnici školy, kde ho může žák vyplnit 
a podepsat. 
 
Konzultace budou probíhat ve třídách dle upraveného rozvrhu  v i-škole.  
 
V rámci ochrany zdraví musí žáci dodržovat následující pokyny: 
 
1. Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními, zejména:  

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními.  
 

2. Příchod ke škole a pohyb před školou 
 Při příchodu ke škole se žáci nesmí shromažďovat a zdržovat.  
 Musí dodržovat odstup 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými 

opatřeními. 
 Pro všechny žáky, kteří se nacházejí před školou platí povinnost zakrytí úst a 

nosu rouškou. 
 
3. Vstup do budovy školy  

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím 
osobám. 

 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. 
 Žáci se budou pohybovat po schodišti,  na poschodí a ve třídách, které jsou 

stanoveny v rozvrhu konzultací. 
 V případě, že žák nebude dodržovat stanovená hygienická pravidla, nebude do 

školy vpuštěn.  
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4. Ve třídě  
 Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. 

Doporučeno je i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a 
tekutým mýdlem).  

 Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu 
jeden žák v lavici ve třídě.  

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu 
kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.   

 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku 
 Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své 

třídě. 
 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 

min).   
 
 
 
 
Příloha č. 1: Čestné prohlášení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Zapsala: Mgr. Jitka Zelinková                                                Schválil: Mgr. Jaromír Pragač  
V Brně dne 5. května 2020                                                             Ředitel školy     
                        


