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Pokyny a principy pro žáky oktáv v čase přípravy na maturitní zkoušky 
od 11. května 2020 

 

1) Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování 
stanovená krizovými opatřeními, zejména:  
a) zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), 
b) dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  

 

2) Pohyb žáků před vstupem do školy:  
a) Před školou není možné skupinové shromažďování žáků. Je tedy nutné přicházet a 

vstupovat do školy jednotlivě.  
b) Před školou je třeba dodržovat vzájemný odstup na 2 metry v souladu s krizovými 

nebo mimořádnými opatřeními.  
c) Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
d) Pravidla pro odchod žáků platí obdobným způsobem jako pro příchod a pohyb 

před školou. 
 

3) Příchod do školy:  
a) Vstup do budovy školy je umožněn pouze zaměstnancům školy a žákům oktáv, 

nikoliv ostatním osobám.  
b) Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
c) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení 

roušky. 
d) Při prvním příchodu do školy předloží každý z žáků službě na vrátnici čestné 

prohlášení o nepřítomnosti příznaků virového onemocnění. Služba označí tuto 
skutečnost v seznamu. Kdo z žáků nepředloží toto prohlášení, nemůže být do školy 
vpuštěn. Pokud dojde v průběhu vzdělávání ke změně situace u žáka, nemůže se 
dalších studijních aktivit zúčastnit a informuje svého třídního učitele.  

e) Žáci se ve škole mohou pohybovat pouze v prvním a druhém patře budovy, 
přes přízemí budou pouze procházet. Na čas konzultací se nevztahuje povinnost 
přezouvání podle školního řádu. 

f) Pro období konzultací bude škola otevřena v čase od 8,00 do 15,00 hodin. 
 

4) V budově školy:  
a) Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je 

důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.  
b) Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a 

venkovních prostor je nutné realizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak 
mezi skupinami, tak mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je 
potřebné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 

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

d) Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na 
dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné 
osušení rukou. Každý žák je povinen tyto potřeby použít. 
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5) Ve třídě:  
a) Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce, která bude 

umístěna u vstupu. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 
sekund vodou a tekutým mýdlem). Své osobní věci si žák nechá u svého 
pracovního místa. 

b) Skupiny žáků ve třídách budou složeny ve vztahu k jednotlivým maturitním 
předmětům na základě speciálního rozvrhu hodin. Žáci se budou k předmětům 
přihlašovat do sdílené tabulky. 

c) Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu 
jeden žák v lavici ve třídě. Ve třídách budou žáci sedět tak, že budou dodržovány 
doporučené odstupy mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). To znamená 1 žák 
v lavici a rozmístění lavic ve třídě, aby byl tento požadavek splněn.  

d) 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. 

e) Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  
f) Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
g) V každé třídě je nutné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

Větrání zajistí konzultující učitel, v případě školní knihovny učitel vykonávající 
dohled. 

h) Při příchodu do třídy zapíše vyučující docházku do seznamu žáků třídy podle 
jednotlivých předmětů. V případě samostudia v knihovně se žáci podepíší do 
seznamu třídy a uvedou čas, po který v knihovně studovali.  

i) Při pobytu ve škole je potřeba omezit pohyb a kontakt s žáky a zaměstnanci školy, 
pokud to není nutné při vzdělávacích aktivitách. 

j) Ve třídě a knihovně je možné jíst a pít vlastní potraviny a nápoje. Při stravování je 
nutné dodržet stanovené rozestupy a dodržovat hygienická pravidla. Rouška se 
odkládá při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 

 
6) Projevy onemocnění: 

a) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, 
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

b) Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, opustí žák 
v nejkratším možném čase školu s použitím roušky a požadovaného odstupu. O 
podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou 
umístěni do jiné místnosti s povinným nošením roušky, dokud nebude znám 
zdravotní stav indisponovaného žáka. 

 
 

7) Osoby s rizikovými faktory:  
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
 
a)  Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

b)  Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma 
bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  
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c)  Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou 
farmakologickou léčbou, např. hypertenze.  

d)  Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV 
apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo 
kostní dřeně.  

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

f)  Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
g)  Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou 

podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).  

h)  Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 
Pokud do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) 
uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije 
ve společné domácnosti, je potřeba, aby žák zvážil tyto rizikové faktory a rozhodl se 
o účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

 
 

8) Vzdělávací aktivity a skupiny žáků  
a) Žáci oktáv se budou ve škole připravovat na maturitní zkoušku pod vedením 

učitelů, podle stanoveného rozvrhu hodin. Skupiny žáků vycházejí z jednotlivých 
předmětů, ke kterým se žáci na maturitní zkoušku přihlásili. Je možné využít 
k samostudiu školní knihovnu, která je společným prostorem, s povinností nosit 
roušky a dodržovat stanovené vzdálenosti. 

b) Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: 
jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi (viz část Ve třídě).  

c) Na jednotlivé předměty se budou žáci přihlašovat do sdílené tabulky. 
 

 
 
 
 
V Praze dne 6. května 2020 
 
 
Ondřej Mrzílek 
 
 


