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Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků a studentů ve škole a jejich 

podmínkách 

Pokyny pro žáky a studenty v období konzultací od 11. 5. 2020 

Základní provozní podmínky středních a vyšších škol v souvislosti s přípravou žáků a studentů 
posledních ročníků na vykonání maturitní zkoušky a absolutoria,  které  jsou v souladu s usnesením 

vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020.  

Pohyb žáků a studentů, spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky a absolutoria, se 

řídí těmito principy:  

Účast žáka a studenta na konzultacích ve škole je podmíněna podepsáním Čestného prohlášení              

o neexistenci příznaků   virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení odevzdá žák, student při 

vstupu do budovy školy dohlížejícímu učiteli. (formulář zaslán každému žákovi a studentovi 

v elektronické podobě, možný ke stažení na stránkách školy).  

 

1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky a studenty vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními, zejména:  

o Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

o Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

2. Vstup do budovy školy: 

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

o Všichni žáci, studenti i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  
o Každý žák a student bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

o Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci a studenti budou pohybovat, kontrolu zajistí dohled. 
o Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a 

přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. Kontrolu provádí dohled. 

o Žáci a studenti jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované 
nedodržování je důvodem nevpuštění do školy. 

o Do školy nesmí vstoupit 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).  

 
 

3. Pohyb žáků a studentů v budově školy a ve třídě: 

o Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. 
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

o V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci, studenti 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.  

o Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do vlastního sáčku. V případě že používá 

jednorázovou roušku, je povinen ji odložit do sáčku a dát do označené nádoby.  

o Žáci a studenti si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  
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o  Přesuny jednotlivých  skupiny, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních 

prostor bude organizováno tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak 
jednotlivci včetně zaměstnanců školy.   

o Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).  

o Dle stanoveného rozvrhu bude doporučeno trávit přestávky venku. Žáci a studenti mají 
stanoven dle rozpisu jiný čas na přestávku. Za vhodného počasí doporučujeme trávit přestávky 

venku, je nutné použit roušku. Žáci a studenti jsou povinni řídit se pokyny učitele, který vede 

konzultaci. V průběhu konzultace zajistí vyučující větrání ve třídě. Doporučená doba větrání 
minimálně jednou za hodinu po 5 minutách. 

o V prostorách školy, v jednotlivých třídách, v školní jídelně bude zajištěno dostatečné množství 

dezinfekce. 

o Každý vyučující vede evidenci přítomných žáků a studentů na konzultacích. 

 

4. Stravování ve škole: 

o Škola zajistí stravování ve školní jídelně při dostatečném počtu zájemců o stravování. Při 

dostatečném množství strávníků bude zahájeno stravování ve školní jídelně od 12.5.2020. 
Přihlásit se musí každý strávník samostatně  do 11.5.2020 do 9 hodin u vedoucí stravování. 

o Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.  

o Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před 
vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.   

o Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

5. Informace pro osoby s rizikovými faktory: 
o Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže 

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

domácnosti.   

o Doporučuje se, aby žáci a studenti  zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák a student patří do 

rizikové skupiny, vstupovali na konzultace s tímto vědomím. 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:   

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

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

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, 

např.  

hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např.   

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

b) při protinádorové léčbě,  

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

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

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

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

ledvin (dialýza).  

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 



STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA  
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 

     

   Stránka 3 z 3 

 

6. Průběh konzultací: 

o Žákům a studentům bude vždy v předstihu zaslán plán konzultací. 

o Žáci a studenti jsou povinni dodržovat stanovené časové rozpisy a všechny uvedené 

hygienické požadavky. 

o V průběhu konzultací a pobytu ve škole dbají na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních 

zaměstnanců školy. 

o V průběhu konzultací budou žáci  a studenti informováni o termínech a  způsobu realizace 

maturitní zkoušky a absolutoria v tomto náročném období. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou 5. 5. 2020                                                    RNDr. Marie Vystrčilová 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


