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Informace ředitelky školy k ochraně zdraví a provozu školy  

v souvislosti s otevřením školy  

pro období přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky 

 

 
 Škola bude za účelem přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku otevřena od 11. 

května. 

 

 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  

 

 Do školy budou docházet žáci pozvaní příslušným vyučujícím a žáci, kteří si 

s vyučujícím konzultaci předem domluví. 

 

 Účast na této výuce není povinná, pouze doporučená. 

 

 Je zakázáno shlukování žáků. Přestávky mohou žáci trávit před školou, musí však 

dodržovat bezpečné odstupy (2 metry) a mít roušku, či jiné zakrytí úst a obličeje. 

 

 Na žáky bude vždy při vstupu do školy čekat příslušný vyučující. Žák si uloží obuv a 

svrchní oděv do své skříňky, poté použije připravenou dezinfekci, vyplní čestné 

prohlášení (viz příloha), které mu předá vyučující a odebere se do přidělené třídy. 

 

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

 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák je 

povinen mít na vyučování dvě roušky a sáček, do něhož uloží použitou roušku. Dále je 

povinen dodržovat veškerá hygienická pravidla – dodržovat bezpečný odstup, 

používat dezinfekci ve třídách a na toaletách. Ve třídě při dodržení bezpečného 

odstupu (úprava lavic) nemusí žáci používat roušku, pokud si to vysloveně nepřeje 

přítomný vyučující. 

 

 

V Meziboří 4. května 2020 

 

Mgr. Helena Kripnerová, v.r. 

ředitelka školy 
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