Základní informace k obnovení osobní přítomnosti žáků-maturantů
ve škole
1. Úvod
Od 11. května 2020 je možná (nikoliv povinná) přítomnost žáků maturitních ročníků ve škole.
V návaznosti na materiál vydaný MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz středních škol
a konzervatoří pro období přípravy na maturitní zkoušku a absolutorium v konzervatoři
v období do konce školního roku 2019/2020“ (dále jen „materiál MŠMT“) vydávám tyto
základní informace. Současně s pokyny v nich uvedenými platí i další krizová mimořádná
opatření, jako je např. nošení roušek na veřejnosti a dodržování předepsaných rozestupů. Tyto
základní informace doplňují uvedený materiál MŠMT, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto
dokumentu.
2. Organizace vzdělávacích aktivit
Osobní přítomnost žáků ve škole slouží k přípravě na nadcházející maturitní zkoušku.
Vzdělávací aktivity (konzultace) budou probíhat ve dvou týdnech (týden od 11. 5. a týden
od 18. 5. 2020) vždy v úterý až čtvrtek dle připraveného harmonogramu.
Vzdělávací aktivity (konzultace) jsou dobrovolné, na bázi dohody s příslušným vyučujícím.
V případě zájmu o vzdělávací aktivitu se žáci mohou přihlásit prostřednictvím anket vypsaných
v programu Bakaláři a to předem vždy předchozí týden do pátku do 16:00 hod.
Maximální počet žáků jedné skupiny ve třídě je stanoven na patnáct. Vzdělávací aktivity budou
zaměřeny pouze na vyučovací předměty, ze kterých se v letošním školním roce skládá maturitní
zkouška.
3. Provoz školy a hygienická opatření
Přístup žáků do prostor gymnázia je pouze „bočním vchodem“ – dveřmi naproti učebně č. 7
vedle prostoru, kde býval nápojový automat. Těmito dveřmi žáci vstupují do budovy
a po skončení vzdělávacích aktivit jimi odcházejí.
Žáci přicházejí do školy deset minut před časem stanoveným pro jejich vzdělávací skupinu
(pokud již nejsou v budově přítomni na předchozí vzdělávací aktivitě). Časy začátku a konce
vzdělávacích aktivit jednotlivých skupin jsou uvedeny v přihlašovací anketě. Žáci si s sebou
přinesou vlastní psací potřeby!
Do budovy školy žáci vstupují na vyzvání vrátné či vyučujícího, který vede danou vzdělávací
aktivitu. Po změření teploty, odevzdání čestného prohlášení, kontrole roušek, přezutí
v šatnovém prostoru a dezinfekci rukou se odeberou do příslušné učebny. Žáci se pohybují
v roušce i v příslušné učebně. Roušku mohou odložit při vzdělávacích aktivitách pouze
s výslovným souhlasem vyučujícího, a to podle zvolených metod práce a pravidel bezpečnosti
s ohledem na možnou příslušnost kteréhokoliv účastníka vzdělávací aktivity k tzv. „rizikové
skupině“ jak ji definuje MZ ČR. Vzdělávací aktivity budou probíhat maximálně do 13:30 hodin,
školní jídelna nebude v provozu. Po celou dobu pobytu ve škole se žáci řídí pokyny vyučujících,
vedení školy i nepedagogických pracovníků školy, kteří zajišťují realizaci bezpečnostních
a hygienických opatření. Ve všech učebnách jsou dávkovače na tekuté mýdlo a dezinfekci.
Dezinfekce je k dispozici i u vstupu do školy a na toaletách.
Učebny je nutné pravidelně větrat, minimálně 1x za hodinu, po dobu 5 minut. Rozložení lavic
ve třídách se nesmí měnit, každý žák sedí v lavici sám.
Po ukončení vzdělávacích aktivit (konzultací) žáci neprodleně opustí školu.
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4. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
a seznámení se s definicí osob s rizikovými faktory
Materiál MŠMT stanoví povinnost před vstupem do školní budovy podepsat čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení o seznámení se s definicí
osob s rizikovými faktory. Žák uvedené čestné prohlášení předloží každý den, kdy se bude
účastnit vzdělávacích aktivit. Formulář čestného prohlášení (určený k vytištění s sebou
do školy) tvoří přílohu č. 2 těchto základních informací.
5. Povinnost seznámit se s těmito základními informacemi
Žák, který se zúčastní vzdělávacích aktivit nabízených školou v následujících dvou týdnech,
je povinen seznámit se s těmito pravidly a dodržovat je. Seznámení s těmito pravidly žák stvrdí
elektronicky, a to zápisem na jakoukoliv vzdělávací aktivitu nabízenou školou prostřednictvím
anket v programu Bakaláři.

V Praze dne 6. 5. 2020

Mgr. Bc. Julius Kolín, v. r.
ředitel školy

Přílohy:
1. Dokument „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy
na maturitní zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku
2019/2020“ vydaný MŠMT ČR ze dne 30. 4. 2020
2. Formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“
včetně definice osob s rizikovými faktory

Stránka 2 z 2

