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PRAVIDLA 
pro pobyt žáků praktické školy dvouleté v budově školy od 11.5.2020 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.:  MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze 

dne 10. 3. 2020, usnesení vlády České republiky č. 491 ze dne 30.4.2020 a v souladu se Souborem 

hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, stanovil ředitel školy následující pravidla pobyt žáků 

praktické školy dvouleté v budově školy od 11.5.2020. 

 Vstup do školy je umožněn pouze žákům 2. ročníku praktické školy dvouleté, kteří budou ve 

školním roce 2019/2020 vykonávat závěrečnou zkoušku. 

 Docházka do školy není povinná, i nadále probíhá distanční způsob vzdělávání. Ve škole budou 

žákům podány informace o podmínkách vykonání závěrečné zkoušky a poskytnuty učební 

materiály a konzultace. 

 Pobyt žáka ve škole je možný pouze po předchozí domluvě (telefonické nebo, e-mailem) 

nejméně 3 pracovní dny před plánovanou návštěvou. První informační schůzka proběhne ve 

čtvrtek 14. května 2020 od 8:30 hodin. 

 Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními, zejména: 

o Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

o Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

 Před prvním vstupem do školy předloží žák písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění. 

 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. 

 Příchod do školy oznámí žák zvonkem do kanceláře školy a vyčká příchodu vyučujícího. 

 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, po prokazatelném upozornění zákonného 

zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení 

žáka z přípravy. 

 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). 

 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. 

 Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 

V Českých Budějovicích 7.5.2020 Mgr. Jiří Zemko 
 ředitel školy 
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