ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY
PRO OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ OD 8. 6. 2020


Od 8. 6. 2020 je možná nepovinná osobní přítomnost žáků s odkazem na aktuální
informace o ochraně zdraví a provozu SŠ a konzervatoří do konce školního roku k
27. 5. 2020.



Prezenční konzultační příprava žáků bude probíhat ve shodě s vydanými pokyny
MŠMT s ohledem na hygienické a provozní podmínky školy.



Škola nebude zajišťovat stravování.



Žáci budou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, případné
nedodržování bude důvodem k znemožnění přítomnosti žáka ve škole.



Do školy nesmí vstoupit 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).



Při prvním vstupu do školy předkládá žák vyučujícímu před zahájením
konzultace čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
a o seznámení s rizikovými faktory a s doporučením jejich zvážení (prohlášení zde).



V prostorách před vstupem do budovy a ve společných prostorách školy se na žáky
vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení
roušky.
- Dodržení odstupů 2 metry.
- Minimalizace velkého shromažďování.



Provozní doba školy:
Vstup do hlavní budovy od 8:00
Uzavření hlavní budovy do 15:00



Do budovy školy vstupují žáci, kteří mají domluvenou konzultaci, hlavním
vchodem, před vstupem si ošetří ruce dezinfekčním prostředkem. Šatnové skříňky
se nepoužívají, žáci se průběžně plynule přesunují do učeben a snaží se
minimalizovat velké shromažďování osob. Osobní věci a oblečení mají žáci u sebe
v učebně.



Konzultace mohou probíhat dle domluvy s konkrétním vyučujícím v jím určeném
výukovém prostoru při dodržení maximálního počtu 15 osob



Při vstupu do každé učebny bude k dispozici dezinfekční prostředek. Jeho použití
je povinné neprodleně po každém vstupu do učebny.



V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je
zachován rozestup 2 metry. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do
sáčku.



V průběhu přestávek mezi konzultacemi dodržují žáci obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními (roušky, odstupy, minimalizace shromažďování).

V Praze dne 8. 6. 2020
Mgr. Josef Tomek

