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Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 

bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, a to zejména za 

účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. 

 

Docházka u výše uvedených žáků bude probíhat formou individuálních konzultací. Příprava se 

zaměří na rozhodující předměty pro úspěšné složení závěrečné zkoušky – praktické, teoretické 

(ústní). 

 

Škola bude během této výuky dodržovat a zajišťovat pravidla vydaná MŠMT pro provoz ve 

škole – Ochrana zdraví a provoz středních škol pro období přípravy na maturitní a závěrečnou 

zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020. 

 

1. Cesta do školy 

 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) 

 dodržení odstupu 2 metry 

 

2. Příchod ke škole a pohyb před školou 

 minimalizovat shromažďování žáků před školou 

 dodržování odstupů 2 metry 

 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

 

3. Vstup do budovy školy 

 je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky-uvedené neplatí 

pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádné opatření Ministerstva 

zdravotnictví) 

 při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku 

 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

 dodržení odstupu 2 metry 

 žáci budou mít přesné vymezení prostoru, kde se mohou pohybovat 

 žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého 

žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy 

 v místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí nebude docházet ke 

shromažďování žáků 

 

4. V budově školy, ve třídě 

 přesuny žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet a dalších společných prostor bude 

řídit vyučující 



 při přesunech dodržovat odstup 2 metry 

 před opuštěním třídy si žáci nasadí roušku 

 dezinfekční prostředky na ruce jsou k dispozici v prostorách školy, vstup, toalety, třídy 

 při příchodu do budovy, třídy musí žák použít dezinfekci na ruce 

 žáci si po konzultačním bloku umyjí a vydezinfikují ruce 

 v každé třídě je nezbytné větrat minimálně 5 minut za hodinu 

 

5. Při podezření na možné příznaky COVID - 19 

 nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, kteří by mohly odpovídat příznakům COVID-

19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest (nesmí do školy vstoupit 

 pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné, aby okamžitě 

opustil zařízení. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 

 pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, zařízení opustí v co 

nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu 

 

6. Osoby s rizikovými faktory 

 

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 bronchiále) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

3. onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou, např. hypertenze 

4. poruch 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 yyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 

funkce ledvin (dialýza) 

8. onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

 

7. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

 Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z výše uvedených 

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

domácnosti 

 Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popř. zletilý žák) zvážil tyto rizikové faktory a 

rozhodl o účastí na konzultacích s tímto vědomím. 

 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat 

před vstupem do školy. 

Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem: 

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví, a 

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.) 

 

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní 

účast ve škole umožněna. 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 11. 5. 2020                           PaedDr. Ija Maloušková, v. r. 

 

                                              


