
Informace pro žáky a pracovníky školy o výuce ostatních ročníků (třídy: 1N, 1R, 1K, 2R) od 1. 6. 2020 

(pracoviště Prachatice) 

Od 1. 6. 2020 možnost realizace odborného výcviku za podmínek obdobných jako u školních skupin – informace OV; 

V období od 8. do 30. června proběhne realizace vzdělávacích a socializačních aktivit. Na pracovišti v Prachaticích – 

v rámci teoretické výuky  ve dnech 17. a 18. 6. 2020 v menších skupinách formou třídnických hodin (dle MŠMT) 

Výuka je konzultační, dobrovolná, informace k realizaci OV a konzultační rozvrh zašlou třídní učitelé 

 

Osoby s rizikovými faktory v manuálu na straně 4 - ke stažení ZDE 

 

 
 

 před vstupem do školy odevzdá ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení ZDE nebo na 

stránkách školy, popř. bude zasláno i třídními učiteli) 

 při porušení nastavených pravidel nebude vpuštěn do školy, popř. bude vyřazen 

z konzultační výuky 

 bude se řídit souborem hygienických pokynů MŠMT k nahlédnutí v manuálu ZDE 

 bude mít na jeden konzultační den minimálně 2 roušky 

 bude mít sáček, kam bude roušku po sejmutí ukládat 
 bude mít přezůvky 
 

Harmonogram 30. 6. 2020: předání ročníkových vysvědčení 

Budova OV 

8:00 – 1N obor podnikání 

Hlavní budova 

8:00 – 2R obor kuchař – číšník; 8:30 – 2R obor kadeřník; 9:00 – 1K obor kadeřník; 9:00 – 1R obor kuchař číšník 

 

Každý žák 

http://www.msmt.cz/file/52771_1_1/download/
http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/download/
http://www.msmt.cz/file/52771_1_1/download/
http://www.msmt.cz/file/52771_1_1/download/


 

Cesta do školy a ze školy 
platí obecná pravidla chování stanovená aktuálními mimořádnými opatřeními, zejména: 

 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky při nedodržení odstupů nejméně 1,5 metru 

Příchod ke škole a pohyb před školou, odchod ze školy 
 žáci ani doprovodné osoby se nesmí před školou shromažďovat, musí dodržovat odstupy 2 metry (doprovodné osoby nebudou vpuštěny 

do školy a jejího areálu) 

 žáci budou dbát pokynů pedagogů a dalších zaměstnanců školy 

 žáci skupin z třídy 1N budou vstupovat hlavní branou školy do vedlejší budovy OV přes šatnu, následný přesun do určených tříd 

 žáci skupin z tříd 1R, 1K a 2R budou vstupovat brankou školy přes šatnu do hlavní budovy, následný přesun do určených tříd – 

harmonogram určí TU 

 stejný režim bude platit i při odchodu žáků ze školy, před budovou školy nebude docházet ke shromažďování osob 

V budově školy 
 žák se při vstupu do školy přezuje, odloží svrchní oděv, použije dezinfekci. 

 žák ve společných prostorách nosí roušku - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

Ve třídě 
 pokud žák nepoužil dezinfekci při vstupu do školy, musí použít dezinfekci na ruce ve třídě, doporučuje se i předchozí umytí rukou 

 v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 metru – konečné rozhodnutí 

je na pedagogovi (pokud žák bude odkládat roušku, vloží ji do sáčku) 

 složení skupin vychází z mimořádného rozvrhu (max. 15 žáků) – seznámí TU a učitel OV 

 žáci sedí po jednom, každý den na stejném místě s 1, 5 m distancí 

 žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují ruce ve své třídě 

 časté větrání v průběhu konzultační hodiny min. 1x po dobu 5 minut 

 vyučující 1. konzultační hodiny prokazatelně poučí žáky o ochraně zdraví a provozu školy do konce školního roku a zapíše do třídní knihy 

informace o poučení a jakým způsobem byly žákům předány (včetně čestného prohlášení) (ústní info a poučení, zaslání mailem přes TU) 

 

 učebny určené pro výuku skupin třídy 1N: třída č. 112, vedlejší budova OV  

 učebny určené pro výuku skupin třídy: 

 1R: třída č. 102, hlavní budova školy 1. NP 

 1K: třída č. 103, hlavní budova školy 1. NP 

 2R: KA - třída č. 108, hlavní budova školy 1. NP; KČ - třída č. 108, hlavní budova školy 1. NP 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 
 nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit 

 pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti do doby vyzvednutí zákonným 

zástupcem žáka, zletilý žák v nejkratším možném čase opustí školu 

 o podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici 

 ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti 

 
 Místnost určená pro izolaci osob – pokoj v bývalém DM ve 3. NP  


