
 

PRAVIDLA PRO PROVOZ ŠKOLY OD 11. 5. 2020 

1) Před školou je povinnost dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí 

povinnost zakrytí úst a nosu. Pro vstup žáků je zpřístupněn pouze zadní vchod školy.  

2) Před prvním vstupem do školy je žák povinen podepsat Čestné prohlášení 

-  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví, a  

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

Toto prohlášení je žákům k dispozici na Office 365, vytištěné a podepsané předá žák 

třídnímu učiteli.  

3) Vstup do školy je povolen pouze pro žáky (nikoli doprovázející osoby). 

4) Ve společných prostorách je dána povinnost nosit roušky. Každý žák má každý den 

s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

5) Vstup do šatny maximálně v počtu 3, s dodržením sociálních odstupů (min 1,5 m). 

6) Pro třídu 4. A jsou vyhrazeny pro konzultační dopoledne učebny 318, 319, 320 (dle 

denního rozvrhu maturitních předmětů). Třída 4.A používá toalety pro dívky ve 2. 

patře, pro chlapce ve 3. patře hlavní budovy školy. K přestávkám třída 4. A využívá 

výhradně prostory daných učeben. 

7) Pro třídu 4. L jsou vyhrazeny učebny 127 a 128 (dle denního rozvrhu maturitních 

předmětů). Třída 4. L používá toalety pro dívky v přízemí školy, pro chlapce v nultém 

patře. K přestávkám třída 4. L využívá výhradně dané učebny. 

8) Oběma třídám bude umožněn také přístup do učeben výpočetní techniky. Dle daného 

rozvrhu konzultačního dopoledne a za určených hygienických opatřeních v učebnách. 

9) Před vstupem do třídy si každý žák dezinfikuje ruce dezinfekčním prostředkem. Po 

celou dobu přítomnosti ve škole dodržuje každý žák hygienická pravidla pro 

pravidelné mytí rukou mýdlem. Používají se výhradně papírové utěrky. Žáci si po 

každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 



 

 

10) V učebně je povolen maximální počet ve skupině 15 žáků s tím, že je nezbytné 

dodržet jeden žák v jedné lavici. 

11) V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup nejméně 1,5 m. 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. 

12) V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

13) Při přesunech ve společných prostorách se využívá výhradně schodiště v přístavbě, 

je nezbytné dodržovat odstupy min 1,5 m. 

14) Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Absence se nezapočítává. Program 

konzultačního dopoledne je k dispozici na Office 365. 

15) Stravování žáků škola zajišťovat nebude. Ohřev stravy možný není. Používání 

automatů na vodu a kávu zpřístupněn nebude. Každý žák si přinese vlastní stravu a 

zajistí pitný režim. 

16) Všechny prostory školy jsou pravidelně větrány, je nastavena zvýšená frekvence 

dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). Všichni zaměstnanci a žáci 

dodržují v maximální míře doporučená hygienická pravidla.  

 

 

 

 

Vedení MOA Rakovník, 

4. května 2020 


