
Ochrana zdraví a provoz GaSOŠ, Plasy – období přípravy na 
maturitní zkoušku 

Úvod 
Následující materiál se vztahuje na základní provozní podmínky provozu Gymnázia a Střední odborné 

školy, Plasy, (dále jen školy) v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků školy na vykonání 

maturitní zkoušky. Vychází z příslušných právních předpisů vydaných Vládou ČR a ministerstvem 

školství. 

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší od standardních podmínek provozu 

školy. 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a pokyny vyučujících a personálu školy; 

závažné porušení hygienických pravidel, popř. jejich opakované nedodržování, a nerespektování 

pokynů personálu mohou být důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.  

Po příchodu do školy 11. 5. odevzdá žák prvnímu vyučujícímu, třídnímu učiteli, při třídnické hodině 

čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Žáci ubytovaní od neděle 10. 5. na 

domově mládeže odevzdávají prohlášení ihned po svém příjezdu vychovatelce. Pokud žák tyto 

dokumenty nepodepíše, nebude mu osobní účast ve škole umožněna. Toto prohlášení obdrží žáci 

elektronicky v týdnu před 11. 5. Pokud žák tento dokument nepodepíše, nebude mu osobní účast ve 

škole umožněna. 

Cesta do školy a ze školy  
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními, zejména:  

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

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

Příchod ke škole a pohyb před školou a jejím okolí 
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:   

• Žáci se před příchodem do školy neshromažďují ve skupinkách – vstupují do budovy vchody 

určenými pro vstup žáků do školy průběžně s dodržením pravidel náležitého odstupu 

(alespoň 2 m) a zakrytí obličeje rouškami (viz výše). 

• Pro všechny osoby nacházející se v areálu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

• Shromažďování se v areálu školy není dovoleno. 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  
• 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.  

• Volný pohyb žáků v budově školy není, s výjimkami stanovenými tímto dokumentem, 

dovolen.   



• Žáci po příchodu do budovy školy si bez zbytečného odkladu odloží v šatně svrchní oděv a 

přezují se. Při pohybu v prostoru šatny dodržují pravidla o minimální vzdálenosti. Zdržovat se 

v prostoru šatny a shromažďování skupin žáků není dovoleno.  

• 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). 

• Po opuštění šaten žáci bez zbytečného odkladu vyhledají svou třídu dle rozpisu. 

V budově školy  
• Při pohybu ve společných prostorách školy žáci dodržují pravidla o minimálních rozestupech a 

mají ústa a nos zakryty rouškami.  

• Volný pohyb žáků po budově školy není dovolen. Výjimky tvoří: příchod a odchod ze školy, 

přesuny skupin žáků do tříd za účelem změny učebny, individuální návštěva toalet, přesun na 

oběd.  

• Při pohybu po škole si žáci počínají tak, aby čas strávený ve společných prostorách byl co 

nejkratší a aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 

zaměstnanců školy.  

• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně však 1,5 

metru).  

• Základní dezinfekční vybavení (dezinfekce a jednorázové papírové ubrousky) mají všechny 

učebny a toalety, dále pak odpočinkové místnosti, místnost pro izolaci osob s podezřením na 

nákazu COVID 19. Pro potřebu pohybu v jídelně jsou umístěny dezinfekční prostředky na 

chodbě před vstupem do jídelny. 

Skupinové konzultace 
• Nabídku skupinových konzultací, včetně rozpisu tříd, času jednotlivých konzultací a jejich 

témat, obdrží žáci elektronicky před 11. 5. 

• Žáci si vybírají z nabídky témata podle vlastního uvážení, účast na skupinových konzultacích 

je dobrovolná. Učitelé vedou o účastnících jednotlivých konzultací evidenci.  

• Žáci se dostavují na konzultace s náležitým předstihem, pozdní příchod není dovolen.  

• V případě, že se žák konkrétní konzultace neúčastní, ale čeká na začátek konzultace další, 

může využít odpočinkové učebny určené pro jeho skupinu, popř. se pohybuje mimo budovu a 

areál školy. Volný pohyb po budově není dovolen. Rozpis odpočinkových místností obdrží žáci 

elektronicky před 11. 5.  

Ve třídě  
• O povinnosti nosit roušky, popř. jinou ochranu obličeje, respirátory, ochranné štíty…, během 

pobytu ve třídě a v průběhu vyučovacího bloku rozhoduje vyučující. 

o Na základě jeho rozhodnutí nemusí v průběhu pobytu ve třídě žáci ani pedagogové 

nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně však 1,5 metru).   

o Pokud však dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky 

nosit i ve třídě. 

• Žáci sedí ve třídě samostatně, dodržují zásadu jeden žák - jedna lavice. 

• Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Jiné uložení není možné. 

• Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  

• V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  



• Po ukončení konzultace se žáci bez zbytečného odkladu přesunou do místnosti určené pro 

jejich skupinu, ve které bude probíhat konzultace následující. Zde tráví přestávku. 

• Odpadky odkládají žáci ve třídě, popř. na chodbách, do nádob/pytlů k tomu určených – 

suplují odpadkové koše. Odpad se neseparuje. 

Organizace obědů na SOŠ (pro gymnázium není možné obědy zajistit) 
Obědy si žáci musí objednat elektronicky na stanovené období přes portál strava.cz do čtvrtka 7.5. do 

12 hodin. 

Žáci, kteří mají objednány na konkrétní dny obědy (včetně žáků ubytovaných na domově mládeže), se 

řídí těmito zásadami: 

• Přesun na oběd probíhá skupinově tak, že do jídelny přivádí žáky vyučující předcházející 

konzultace. 

• Žáci jsou rozděleni do dvou skupin: 

o 4.V má obědy od 11:30 

o 4.AO má obědy od 13:10 

• Před příchodem do jídelny si žáci umyjí a dezinfikují ruce. 

• Při pohybu před jídelnou a v ní žáci dodržují požadované odstupy, k výdejnímu okénku 

přistupují jednotlivě. 

• Veškeré jídlo a pití, včetně příboru, obdrží žáci od personálu kuchyně. 

• Žáci si v jídelně sedají tak, aby každý z nich seděl u stolu sám. 

• Roušku si žáci odkládají až u stolu a odloží si ji do svého igelitového sáčku. 

• Bezprostředně po jídle si žáci nasazují roušku a odchází z jídelny do tříd, popř. opouští 

budovu. 

• Shromažďování žáků není v prostoru jídelny dovoleno. 

Postup při podezření na možné příznaky COVID 19 
• 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. 

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, oznámí tuto skutečnost 

neprodleně kterémukoliv zaměstnanci školy. Následně bude umístěn do samostatné 

místnosti. Žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného 

odstupu. O umístění žáka do izolace zaměstnanec okamžitě uvědomí příslušného zástupce 

ředitelky školy. 

o izolační místnosti jsou: 

▪ gymnázium – učebna IVT v přízemí 

▪ SOŠ – kabinet výchovné poradkyně 

• Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí 

v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.  

• O podezření informuje ZŘ spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci skupiny jsou umístěni 

do jedné třídy, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného žáka, resp. učitele.  

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 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).    

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.   

Doporučuje se, aby žáci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o 

účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

 

   


