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Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace 

 

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 

 

Pokyny pro žáky maturitního ročníku v období od 11. května 2020 

 

Vstup do budovy školy a pohyb v ní 

 Co nejvíce omezit shromažďování osob před školou. 

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 Po příchodu do školy žáci nebudou využívat šatny a budou se plynule přesunovat do 

tříd. 

 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.  

Ve třídě 

 Neprodleně po vstupu do školy, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít 

dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou  

 Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

 Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, dezinfekcí v dávkovači, vysoušečem 

rukou i jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

 Stejným způsobem jsou zabezpečeny i jednotlivé učebny – mýdlo, dezinfekce, 

papírové ručníky.  

 Žáci vždy o přestávkách zajistí vyvětrání třídy. 

 Složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky maturitní 

zkoušky. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.  

 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. 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.  

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.  

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 opustí školu v nejkratším 

možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). Doporučuje se, aby škola 

měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.  
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Osoby s rizikovými faktory  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou, např. hypertenze.  

3. Porucha imunitního systému, např.  

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.  

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza).  

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1-7) uvedený výše nebo 

pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Doporučuje se, aby žáci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o své účasti na vzdělávacích aktivitách 

s tímto vědomím.  

Při prvním vstupu do školy předkládá žák Prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do 

školy.  

 

O této povinnosti budou žáci předem informováni prostřednictvím třídních učitelů, kteří jim 

text Prohlášení poskytnou, stejně jako veškeré informace o průběhu konzultací ve škole 

v době od 11. května 2020. Pokud žák Prohlášení nepodepíše, nebude mu osobní účast ve 

škole umožněna. 

 

 

V Havířově dne 4. května 2020   PhDr. Petr Šimek …………………… 

       ředitel školy 

 


