GYMNÁZIUM – žáci maturitního ročníku
_____________________________________________________________
Harmonogram uvolňování režimových opatření v oblasti školství
Na základě spolupráce s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology vydává MŠMT ČR informace
týkající se postupného uvolňování režimových opatření v oblasti školství.
V závislosti na aktuální epidemiologické situaci se předpokládá umožnění osobní
přítomnosti žáků maturitního ročníku na vzdělávacích aktivitách formou skupin a
individuálních konzultací.
Žáci maturitního ročníku
- od pondělí 11.5.2020 se předpokládá, že bude možná osobní přítomnost žáků
závěrečných ročníků středních škol (OKT A, OKT B) ve škole, a to primárně za účelem
přípravy na maturitní zkoušku;
- při vstupu žáků do školy bude zajišťována bezpečnost měřením teploty bezdotykovým
teploměrem (v případě zvýšené teploty žáka, nebude žák vpuštěn do školy); organizace
vstupu do školy bude zajišťována vyučujícími dle zvláštního rozpisu;
- organizace vzdělávacích a konzultačních aktivit bude probíhat za těchto podmínek:
✓ může probíhat pouze v malých skupinách, které se nebudou setkávat,
✓ doporučený max. počet žáků ve skupině do 5 žáků,
✓ 1 žák v lavici (dodržení dostatečné distanční vzdálenosti),
✓ složení skupin bude neměnné bez kontaktu mezi skupinami,
✓ otevření školní jídelny se nepředpokládá,
✓ v průběhu vyučování bude povinné nošení roušky,
✓ za zajištění dodržení bezpečnosti a stanovených nařízení odpovídá daný vyučující;
- vyučující, kterých se výuka žáků maturitního ročníku týká, budou o harmonogramu
vyučování, rozvrhu a podmínkách výuky s dostatečným předstihem informováni
prostřednictvím plánu práce;
- organizace této přípravy, rozvrh a podmínky této výuky budou zveřejněny pokynem
ředitelky školy.
Organizace a rozvrh vzdělávacích aktivit probíhajících ve skupinách budou žákům zveřejněny
třídními učiteli, kteří odpovídají za průběh těchto aktivit i zajištění příslušných opatření k
zabezpečení BOZ žáků a hygienických opatření k zabránění šíření nákazy.
Poznámka:
Možnost realizace maturitních zkoušek je předpokládána nejdříve 1.6.2020 (vyplyne z aktuální
epidemiologické situace).
V případě, že budou dle plánu vlády otevřena ubytovací zařízení, bude v plném rozsahu a za
splnění stanovených hygienických opatření realizováno odložené předmaturitní soustředění.
Maturanti budou o této skutečnosti včas informováni svými třídními učiteli.
Definitivní informace budou publikovány po zveřejnění prováděcích předpisů MŠMT ČR
vytvořených ve spolupráci s epidemiology. Součástí těchto informací bude i hygienický manuál,
který bude vydán ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
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