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Ochrana zdraví a provoz školy v období přípravy na maturitní zkoušku ve školním roce 

2019/2020 
 

Pokyny ředitele školy vychází z dokumentu MŠMT ČR ze dne 30. 4. 2020, který byl předán 

Trojskému gymnáziu dne 2. 5. 2020 

 

Na základě zjištění zájmu potvrdilo osobní účast na přípravě na MZ 23 žáků závěrečného ročníku. 

Konzultace pro tyto žáky budou zahájeny dne 11. 5. 2020, žáci jsou rozděleni do dvou skupin, které se 

v průběhu celé doby přípravy nebudou měnit. Počet žáků jedné skupiny je jedenáct, druhé dvanáct. 

 

Stanovená pravidla pro bezpečný provoz: 

 
Cesta do školy: na žáky se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (Zakrytí 

nosu a úst ochrannými prostředky, dodržení odstupu 2 metry…) 

 

Příchod a pohyb před školou: žáci přichází postupně, 1. skupina v době - rozmezí 8:45 – 8:55 hodin,  

2. skupina v době – rozmezí 9:05 – 9:15. 

Po příchodu do areálu školy se žáci rozmístí před vstupem v odstupech 2m, platí povinnost zakrytí úst 

a nosu. Do školy vstupují jednotlivě, při vstupu probíhá kontrola stavu žáka (s využitím 

bezkontaktního teploměru), žák zároveň odevzdá čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního 

onemocnění (pokud se v následujících dnech nic nemění, žák již prohlášení v daném týdnu 

neodevzdává. Nové prohlášení odevzdá na začátku následujícího kalendářního týdne). 

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Při vstupu bude 

dezinfikována obuv, žáci se nepřezouvají. Doporučuje se použití plné obuvi. 

 

Pohyb v budově školy a společných prostorách: všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných 

prostorách roušky (respirátory) a to za všech okolností. 

Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

V období konzultací (11. 5. – 29. 5. 2020), stejně jako v době konání maturitní zkoušky jsou žákům 

vymezeny výhradně prostory 1. patra (2. NP) budovy Čechovy školy. Výjimku tvoří pouze doba 

výdeje balené stravy v prostorách ŠJ, a to v týdnu 25.5. – 29.5. pro ty, kteří si tuto stravu objednají. 

Žák může v průběhu konzultací, resp. přestávek používat toalety, pohyb však bude regulován 

(obdobně jako při standardní výuce smí na toaletu pouze jeden žák, další může opustit třídu až po 

návratu předchozího žáka). V případě společného přesunu (na přestávku ven ze třídy a do venkovních 

prostor, při opuštění budovy) je vhodné dodržení odstupů 2 metrů (minimálně 1,5 m). 

Rozvrh konzultací je koncipován tak, že 1. skupina pracuje v časech 9:00 – 10:30; 10:45 – 12:15 a 

12:45 – 14:15. 

Druhá skupina pak v časech 9:20 – 10:50; 11:05 – 12:35 a 13:00 – 14:30. 

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou s dezinfekcí a jejím 

dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro usušení rukou. Mýdla v dávkovači, dezinfekce 

a papírové ručníky jsou součástí všech tříd, v nichž probíhá příprava k MZ. 

V průběhu konzultací dochází k pravidelnému větrání prostor. Vždy po ukončení konzultačních bloků 

jsou učebny i společné prostory včetně toalet uklizeny a dezinfikovány. Před zahájením přípravy k MZ 

jsou rovněž dezinfikovány všechny učebny a společné prostory (s využitím speciálního přístroje 

s likvidací všech bakterií a živých organizmů). V průběhu dne je prováděna dezinfekce povrchů a 

předmětů, které používá větší množství lidí (kliky dveří, spínače světla, klávesnice a myši od PC). 
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Situace ve třídě: po příchodu do třídy si každý umyje ruce s použitím mýdla a následné dezinfekce. U 

obou skupin bude docházet ke střídání vyučujících dle stanoveného rozvrhu. V průběhu konzultačních 

hodin nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, neboť je zachován rozestup mezi žáky a učitelem 2m. 

Je to dáno pevným rozmístěním lavic. V případě bližšího kontaktu či skupinové práci je nezbytné 

nasadit roušky. Při sejmutí roušky každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Po ukončení konzultačního 

bloku si žáci vydezinfikují ruce. Docházku žáků vede každý vyučující v každém bloku samostatně, 

k tomu mu slouží speciální třídní kniha TG pro výuku volitelných předmětů a kroužků. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19: nikdo s danými příznaky (zvýšená tělesná teplota, kašel, 

ztráta chuti a čichu, akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Pokud v průběhu 

konzultací vykazuje žák některý z uvedených příznaků, je umístěn do samostatné místnosti a 

v nejkratším možném čase opustí s použitím roušky a v požadovaném odstupu školu. Škola zároveň 

informuje hygienickou stanici. Ostatní žáci jsou následně přemístěni do jiné (alternativní) místnosti. 

Všichni jsou povinni vyčkat na zdravotní stav indisponovaného žáka. Stejný postup bude zvolen 

v případě objevení příznaků u zaměstnance (vyučujícího) ve škole. 

Školní a jiné stravování: žákům, kteří projeví zájem a objednají si, bude poskytnuta balená strava 

v okénku ŠJ, ale pouze v týdnu od 25. – 29. 5. 2020. Tito žáci si přinesou vlastní příbor, který budou 

mít zabalený v samostatném sáčku. Balenou stravu budou konzumovat buď v prostorách školní 

zahrady u stolů, které jsou k dispozici (s dodržením odstupu minimálně 1,5 m) nebo na svém místě 

v lavici v učebně, kde probíhají konzultace, v době tomu vymezené (přestávka po druhém bloku 

konzultací). V předchozích dvou týdnech (i v posledním týdnu měsíce května) smí žáci konzumovat 

vlastní balenou stravu za stejných podmínek, jako při odebrání stravy poskytnuté školní jídelnou. Tuto 

stravu nelze ve škole přihřívat, neboť k tomu nejsou podmínky. Odpad z vlastní stravy i stravy vydané 

ŠJ žáci po dokončení konzumace odhodí do určené nádoby, která bude bezprostředně po ukončení 

přestávky vymezené pro stravování z učebny odnesena. V případě plastových lahví odhodí odpad do 

určené nádoby (nachází se bezprostředně u vstupu do třídy. 

V průběhu konzultačních bloků žáci smí konzumovat vlastní nápoje z vlastních či průmyslových 

nádob. V případě vlastních nádob je nezbytné po ukončení konzumace nápoje jejich zpětné uložení ve 

školní brašně či batohu, nádoby nesmí zůstávat na lavicích, ani v lavicích.  

Osoby s rizikovými faktory – jsou uvedeny na čestném prohlášení:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i stř. závažné a závažné astma bronchialie) 

s dlouhodobou farmakologickou léčbou. 

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

4. Porucha imunitního systému – při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV…) 

- při protinádorové léčbě - po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně. 

5. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2) 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou či trvalou podporu f-ce ledvin. 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

Do rizikové skupiny patří žák, který naplňuje aspoň jeden z bodů 2-8, anebo pokud některý 

z bodů naplňuje osoba, s níž žije ve společné domácnosti.  Doporučujeme, aby takový žák 

zvážil tyto rizikové faktory a s tímto vědomím zvážil účast na vzdělávání ve škole od 11.5. 

 

Mgr. Radim Jendřejas, MBA 

ředitel Trojského gymnázia 
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