
 

Opatření k ochraně 
zdraví žáků při 
osobní přítomnosti 
na vzdělávání od 
11. května na OA a 
SZŠ Blansko



• Tento materiál popisuje základní provozní podmínky, za kterých je umožněna osobní 
přítomnost žáků na vzdělávání k přípravě k maturitní zkoušce.


• Tyto podmínky blíže specifikují, jaká základní opatření budou po dobu tohoto vzdělávání 
platit, a které musí žáci při své dobrovolné účasti na tomto vzdělávání dodržovat a řídit se 
jimi.


• Cesta žáků do školy a ze školy se řídí obecnými pravidly chování, která byla stanovena 
krizovými opatřeními a jsou aktuálně platná. Jedná se zejména o zakrývání nosu a úst 
ochrannými prostředky (dále jen “rouška”) a dodržování odstupů 2 metry mezi jednotlivými 
osobami.


• Vstup do budovy školy je žákům umožněn prostřednictvím vstupního čipu. Každý žák je 
povinen při vstupu do budovy školy tento čip použít.


• Při vstupu do budovy musí žáci dodržovat pravidlo odstupu 2 m. Před vchodem do budovy 
školy žáci dbají na to, aby se nevytvářeli hloučky osob. Žáci vstupují jednotlivě a 
předcházejí vzniku hloučků více osob před vstupem. 


• Vstup do budovy školy je žákům umožněn od 7.00 hodin.


• Ihned po vstupu do budovy školy se žáci plynule přesunou do svých tříd dle rozvrhu. Vstup 
do šaten je zakázán. Očistí si obuv o připravené rohožky. Svrchní oblečení si mohou uložit 
na židličky ve třídách (žáci sedí jednotlivě).


• Po dobu trvání prezenčního vzdělávání budou společné prostory (šatny, relaxační centrum, 
studentské informační centrum, bufet, kávomat apod.) uzavřeny. 


• Provoz kanceláře školy bude i nadále omezen. Vyřizovány budou jen naléhavé případy. 
Ostatní záležitosti se budou vyřizovat prostřednictvím elektronické komunikace.


• Po dobu trvání prezenčního vzdělávání nebudou pro žáky zajištěny obědy.


• Každá třída bude mít ke vzdělávání vyhrazeno své patro (třídu), aby se minimalizovalo 
setkávání jednotlivých skupin.


• Každá třída bude využívat toalety pouze na patře, kde probíhá její vzdělávání.


CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY

ÚVOD

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A DO ŠATEN

POHYB VE ŠKOLE A VE TŘÍDÁCH



• Po celou dobu pohybu žáků ve společných prostorách školy (chodby, toalety), musí žáci 
nosit ochranu nosu a úst. Každý žák bude mít na dobu přítomnosti ve škole k dispozici 
minimálně 2 ks ochranných pomůcek a sáček na jejich uložení.


• Všechny toalety budou vybaveny antibakteriálním mýdlem, bezdotykovým osoušečem, 
dezinfekcí s rozprašovačem.


• Všechny třídy budou vybaveny antibakteriálním mýdlem, jednorázovými papírovými ručníky, 
dezinfekcí s rozprašovačem.


• Po příchodu do třídy žáci použijí bezoplachovou dezinfekci na ruce.


• Vzdělávací skupiny budou mít maximálně 15 žáků.


• Žáci budou ve třídách rozmístěni tak, aby byla dodržena doporučená vzdálenost 2 m 
(případně minimálně 1,5 m). Ve třídách bude vytvořen zasedací pořádek se jmény žáků. 
Žáci budou tento zasedací pořádek dodržovat po celou dobu trvání prezenčního 
vzdělávání.


• Pokud bude dodržena doporučená vzdálenost, žáci ani učitelé nemusí ve třídě používat 
roušku. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.


• Každý žák, který se bude účastnit prezenčního vzdělávání, odevzdá při prvním vstupu do 
budovy školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
(viz. příloha - čestné prohlášení). V pondělí 11. 5. budu tato potvrzení žáci odevzdávat p. 
Králíčkové přímo v přízemí budovy školy. Pokud se žák dostaví poprvé k prezenčnímu 
vzdělávání v jiný termín, pak toto prohlášení odevzdá neprodleně po vstupu do budovy v 
kanceláři školy. Bez vyplněného a podepsaného prohlášení se žáci nemohou prezenčního 
vzdělávání zúčastnit.


• Maximální počet žáků ve skupině je 15. Organizace vzdělávacích aktivit se řídí zveřejněným 
rozvrhem. Složení skupin je neměnné a odpovídá dělení tříd dle rozvrhu školního roku 
2019/2020.


• Žáci mají povinnost svoji účast na prezenční formě vzdělávání potvrdit ve školním systému 
EduPage, a to do neděle 10. 5. 2020 do 12.00 h. Přihlašování na jednotlivé dny nebo 
hodiny není možné. Pokud se na vzdělávací aktivitu nikdo z žáků nepřihlásí, pak tato 
aktivita nebude realizována.


• O účasti na vzdělávacích aktivitách se bude vést evidence. Pokud se žák, který se zapsal 
na vzdělávací aktivitu, nemůže z nějakého důvodu dostavit, sdělí včas tuto skutečnost 
prostřednictvím emailu, zprávy v EduPage či SMS příslušnému učiteli vzdělávací aktivity.


• Neúčast nepřihlášených žáků na vzdělávacích aktivitách není nutné nijak omlouvat nebo 
zdůvodňovat. 


OBECNÁ PRAVIDLA



• V průběhu trvání vzdělávací aktivity bude zajištěno pravidelné větrání místnosti. Trávení 
přestávek mimo budovu školy nebude žákům umožněno.


• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je 
důvodem k vyřazení žáka z prezenční přípravy.


• Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci a pedagogové budou pohybovat, bude 
prováděno nejméně jednou denně. Bude prováděna dezinfekce povrchů lavic, klik dveří, 
vypínačů, klávesnic, myší, apod.


• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 nesmí do budovy školy vstoupit.


• Pokud žáky vykazuje některé z možných příznaků, opustí žák v nejkratším možném termínu 
školu.


V Blansku dne 5. května 2020


Ing. Petr Bouda

ředitel školy



