
Pokyny pro žáky v areálu Karla IV. 13 (obor M) 
 
Na základě dokumentu „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období 
přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do 
konce školního roku 2019/2020“ se pohyb žáků, kteří přišli do školy na konzultace řídí těmito 
pravidly a principy: 
 
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 

Při příchodu ke škole žáci dodržují následující pravidla: 

• Žáci přicházejí ke škole na základě časového harmonogramu a řídí se pokyny 

pracovníka školy - je třeba minimalizovat velké shromažďování osob před školou a 

zamezit kontaktu mezi žáky z jiných tříd. 

• Před školou žáci dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními. 

• Pro všechny žáky před školu platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

Vstup do budovy školy a pohyb v budově školy 

Vstup do školy je možný pouze hlavním vchodem, postupně po skupinách žáků stejné třídy, 

kteří budou spolu ve třídách podle daného harmonogramu. Vstup do budovy školy je 

umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

• 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. 

• Po příchodu do budovy žák odevzdá vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ na vrátnici školy. V případě, že 

by si žák nemohl dokument vytisknout nebo dokument zapomněl, bude k dispozici na 

stole v prostoru mezi vchodovými dveřmi a dveřmi do vestibulu. Pokuste se 

vyplňování dokumentu na místě minimalizovat. 

• Poté žáci odcházejí přímo do učebny, kde probíhá jejich konzultace (žáci se 

nepřezouvají). 

Pravidla pro pobyt v budově školy 

• 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. 



• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z 

konzultací. 

• Při přesunech žáků, pohybu na chodbách, návštěv toalet a společných prostor je 

třeba minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci z různých tříd.  

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

1,5 metru).  

• Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

• O přestávkách mezi konzultacemi žáci minimalizují pohyb po budově školy. 

Pravidla pro pobyt ve třídě 

• Neprodleně 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). 

• Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák 

v lavici ve třídě.  

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).  Pokud dochází k bližšímu kontaktu 

(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

• Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

• Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený 

odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

• 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).  

Opuštění školy po skončení konzultací 

• Po skončení konzultací žáci plynule odcházejí ze školy tak, aby se zamezilo kontaktu 

mezi skupinami. 

• Žáci při odchodu dodržují výše zmíněná hygienická opatření. 

 

Poznámka: Pokud žák půjde na konzultaci opakovaně jiný den, musí vždy odevzdat vyplněné 

a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. 

 

 

V Pardubicích 5. 5. 2020     Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy 


