
Informace pro žáky o přípravě na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky od 11. 5. 2020 

(pracoviště Prachatice) 

Nástup do školy 11. 5. 2020 

(žáci 3. ročníků učebních oborů k přípravě ZZ; žáci 2. ročníku maturitních 

oborů k přípravě MZ) 

 

Výuka je konzultační, dobrovolná, probíhá dle mimořádného rozvrhu 

 (na webových stránkách školy – pro ZZ ZDE; pro MZ ZDE) 

 

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 

 

 

Každý žák 

http://www.stredni-skola.eu/cz/zz_prachatice/
http://www.stredni-skola.eu/cz/mz_prachatice/
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 krizovými opatřeními, zejména: 

 zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

 dodržení odstupů 2 metry 

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 2N budou vstupovat hlavní branou školy do vedlejší budovy OV přes šatnu, 

následný přesun do určených tříd 

 žáci skupin z třídy 3R budou vstupovat brankou školy přes šatnu do hlavní budovy, následný 

přesun do určených tříd 

 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. 

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 2 

metry – konečné rozhodnutí je na pedagogovi (pokud žák bude odkládat roušku, vloží ji do sáčku) 

 složení skupin vychází z mimořádného rozvrhu (max. 15 žáků) 

 žáci sedí po jednom, každý den na stejném místě s 2 m distancí 

 žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují ruce ve své třídě 

 

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 


