
Pravidla ochrany zdraví a provozu středních škol v období přípravy  

na maturitní a závěrečnou zkoušku 

 

• 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. 

• Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení (je možné podepsat před 

vstupem do školy). Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem. Pokud 

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

škole umožněna. 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

• Žák je povinen respektovat zákaz shromažďování před budovou školy a ve společných 

prostorách školy. Řídí se pokyny zaměstnanců školy a pohybuje se pouze ve vymezených 

prostorách. 

• Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky, dodržují odstupy 2 metry. 

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, při 

vstupu se žák prokáže, jinak mu nebude umožněn vstup do školy. 

• 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, resp. k vyřazení žáka z přípravy. 

 

• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na 

ruce, která je k dispozici při vstupu do budovy, v prostorách šaten a v učebnách. 

• Žák respektuje zařazení do skupiny (maximální počet žáků ve skupině je 15) s tím, že je 

nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. 

 

• Pokud se žák přihlásí na školní stravování, je povinen si před vstupem do jídelny umýt ruce či 

použít dezinfekci na ruce, která je k dispozici při vstupu do jídelny. Rouška se odkládá pouze 

při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Každý žák sedí samostatně u stolu. 

 

• Při organizaci praktického vyučování se tato pravidla aplikují stejně jako v teoretickém 

vyučování. 

 


