V souladu s dokumentem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku
2019/2020“ jsou pro umožnění přítomnosti žáků nižších ročníků ve škole za účelem konání konzultací či
třídnických hodin od 8. června 2020 stanovena tato závazná pravidla:

1.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními –
zakrytí úst a nosu rouškou, dodržení odstupů 2 metry (nejedná-li se výlučně o členy domácnosti).

2.

Při příchodu před budovu školy musí žáci dodržovat odstupy 2 metry a zakrytí úst a nosu, při odchodu ze školy
platí stejná pravidla.

3.

Vstup do budovy školy je povolen jen žákům, nikoliv doprovodu.

4.

Budova školy je pro žáky otevřena od 7:00 hodin, příchod si však žáci naplánují tak, aby do budovy školy
vstupovali maximálně 15 minut před začátkem jejich konzultace.

5.

Pro vstup do budovy školy musí být použit docházkový čip.

6.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do
školy vstoupit.

7.

Při vstupu do školy každý žák odevzdá vyplněné a v případě nezletilých žáků zákonným zástupcem podepsané
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení
s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý
žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

8.

Žák při vstupu do školy také ukáže, že má s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

9.

Žáci se nepřezouvají. Do prostoru šaten mohou vstupovat pouze výjimečně za účelem vyzvednutí věcí ze své
šatní skříňky.

10. Po příchodu do třídy (učebny) si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a použít dezinfekci
na ruce. Také po každém konzultačním bloku si musí všichni žáci vydezinfikovat nebo umýt ruce ve své třídě.
11. Ve společných prostorách (chodby, toalety atd.) musí žáci i zaměstnanci školy nosit roušky.
12. V průběhu pobytu ve třídě žáci ani pedagogové roušky nosit nemusí, pokud je zachován rozestup 2 m (nejméně
1,5 m).
13. Při sejmutí roušky ji každý ukládá do sáčku.
14. Žáci se budou zdržovat jen v předem určených učebnách a stanovených skupinách o maximálním počtu 15
žáků, opouštět učebny a vstupovat do společných prostor školy mohou jen výjimečně na nezbytně nutnou
dobu (např. odchod na toalety). Žáci z různých skupin se nebudou setkávat.
15. V každé třídě je nezbytné často větrat – minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
16. Na toaletách po umytí a dezinfekci rukou musí žáci povinně využívat jednorázové papírové ručníky pro
bezpečné osušení rukou, použití vysoušečů rukou je zakázáno.
17. Ve třídách budou žáci využívat pouze svoji vyhrazenou lavici a nebudou stěhovat předem nastavený nábytek.
18. Ve třídách budou k dispozici dezinfekční prostředky pro potřeby žáků, kteří si budou chtít nad rámec
stanovených pravidel vydezinfikovat své pracovní místo.
19. Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a
v případě nezletilého žáka budou jeho zákonní zástupci kontaktování za účelem okamžitého vyzvednutí žáka.
O podezření bude informována spádová hygienická stanice.
20. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem
k nevpuštění žáka do školy.

