GYMNÁZIUM
_____________________________________________________________
Organizační a hygienická opatření při zahájení vzdělávání od 11.5.2020 a v době
konání maturitních zkoušek a přijímacího řízení stanovená na základě informací vydaných
MŠMT ČR k opatřením při uvolňování režimových opatření v oblasti školství.
V závislosti na aktuální epidemiologické situaci bude dnem 11.5.2020 umožněna osobní
přítomnost žáků maturitního ročníku na vzdělávacích aktivitách formou skupin
a individuálních konzultací.
Žáci maturitního ročníku (třída OKT A, třída OKT B) budou mít od pondělí 11.5.2020 možnost
osobní přítomnosti ve škole formou skupinové konzultace, a to primárně za účelem přípravy
na maturitní zkoušku. Dále budou dle vydaného harmonogramu zahájeny maturitní zkoušky
ve zkušebním období JARO 2020.
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
V tomto období bude ve škole probíhat dle stanoveného harmonogramu také přijímací řízení pro
přijetí do 1. ročníků vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021.
V závislosti na této situaci platí pro vstup žáků a pro pohyb v budově při vzdělávacích
aktivitách, v průběhu konání maturitních zkoušek a v průběhu přijímacích zkoušek
následující normy:
______________________________________________________________________________
Vstupy do školy v období od 11.5.2020 budou žákům umožněny zásadně podle vydaného
jmenovitého rozpisu tak, aby byl dodržen stanovený maximální počet osob (max. 15 osob).
O docházce žáků ke skupinovému vzdělávání škola povede evidenci. Žákům je stanovena
povinnost dodržovat určený časový režim vstupu.
V období stanoveném pro konání maturitních zkoušek a v období konání přijímacích
zkoušek se budou vstupy do školy striktně řídit vydaným jmenovitým a časovým
harmonogramem.
V tomto období jsou závazná následující pravidla a hygienické normy:
Pro cestu do školy a ze školy
- na chování při cestě do školy a ze školy se vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými nebo mimořádnými opatřeními (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dále
jen rouška; dodržení odstupů 2 m);
Příchod ke škole a pohyb před budovou školy
- žáci se před školou neshromažďují a do školy vstupují až po pokynu zaměstnance recepce
při dodržování odstupů 2 m,
- platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou (každý žák bude muset vzít s sebou minimálně 2
roušky a igelitový sáček na uložení roušky),
- před vstupem žáků do školy bude zajišťována bezpečnost měřením teploty bezdotykovým
teploměrem (v případě zvýšené teploty žáka, nebude žák vpuštěn do školy),
- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, únava, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
infekce), nesmí do školy vstoupit,
- každý žák má povinnost předat pracovnici recepce nebo vyučujícímu vyplněný
a podepsaný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění“, bez tohoto řádně vyplněného dokumentu nebude žák do budovy školy
vpuštěn,

-

organizace vstupu do školy bude zajišťována zaměstnanci recepce a vyučujícími dle
rozpisu,
žáci jsou povinni dodržovat časový rozpis vstupu;

Režim pohybu a chování v budově školy
- žákům je stanovena povinnost pohybovat se pouze ve vymezených prostorách, a to za
dodržení distanční vzdálenosti min. 2 m,
- všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby jsou povinni nosit ve společných prostorách
roušku,
- každý žák musí mít s sebou sáček na uložení roušky,
- neprodleně po přezutí a po příchodu do budovy musí každý žák použít dezinfekci na ruce,
- žáci rizikové skupiny (pokud o to požádají) mají právo být vpuštěni do školy a do třídy jako
první; je nutné usazovat je co nejdále od ostatních a co nejblíže k oknu,
- na sociálních zařízeních žáci povinně používají dezinfekční tekutá mýdla, dezinfekční
prostředky na ruce, papírové ručníky;
Režim chování ve třídě
- neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce,
- žáci se usadí do lavic jednotlivě (1 žák v lavici) dle pokynu vyučujícího tak, aby byla mezi
nimi dodržena minimálně vzdálenost 2 m,
- sociálních zařízení lze využít pouze jednotlivě (o uvolnění na WC rozhodne vyučující),
- ve třídě a při přesunu po budově a na chodbách školy musí žák po celou dobu používat
roušku,
- ve třídě je jako preventivní faktor povinné větrání (min. jednou za hodinu a po dobu 5
minut),
- ve třídě žáci povinně používají dezinfekční prostředky na ruce,
- za zajištění dodržení bezpečnosti a stanovených nařízení odpovídá daný vyučující ve třídě
(skupině);
Hygienická a bezpečnostní opatření – písemné zkoušky a didaktické testy
- probíhají obdobným způsobem jako v minulých letech,
- žák při příchodu do třídy musí použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí
rukou (20-30 sekund vodou a tekutým mýdlem),
- žáci se usadí do lavic jednotlivě (1 žák v lavici) dle pokynu vyučujícího tak, aby byla
dodržena minimálně vzdálenost 2 m,
- žáci rizikové skupiny (pokud o to požádají) mají právo být vpuštěni do třídy jako první; je
nutné usazovat je co nejdále od ostatních a co nejblíže k oknu,
- po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu
nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog,
- při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do plastového sáčku,
- žáci, kteří spadají do rizikové skupiny, mají právo přijít na zkoušku do školy dříve, stejně tak
by měl tento žák opustit místnost mezi posledními,
- každá učebna musí být před a po skončení bloku testů vyvětrána;
Ústní zkoušky
- žák při příchodu do třídy musí použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí
rukou (20-30 sekund vodou a tekutým mýdlem),
- maximální počet osob ve skupině je 15,
- v učebně, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni členové zkušební komise, zkoušený
žák a připravující se žák, popřípadě další pedagog,
- prostor by měl být vymezen ve větším odstupu než 2 m, pokud je to možné,
- v průběhu ústní zkoušky konané v rámci maturitní zkoušky nemusí žáci (zkoušený a
připravující se) a členové zkušební komise (předseda, zkoušející a přísedící, třídní učitel)
nosit roušku,
- při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do plastového sáčku,
- při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard (rukavice),
- během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby,

-

v případě předmětů (pomůcek), které používá větší počet osob, musí být prováděno
častější čištění povrchu,
každá učebna musí být každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 minut),
po každé výměně zkoušeného žáka musí být povrchy lavic (stolů) a židlí ošetřeny
dezinfekcí,
žáci, kteří spadají do rizikové skupiny, mají právo být u ústních zkoušek přednostně
vyzkoušeni, aby mohli co nejdříve opustit budovu školy.

Definitivní informace a rozpisy účasti žáků maturitního ročníku na skupinovém vzdělávání
v období od 11.5. do 31.5.2020 a data konání maturitních zkoušek společné a profilové části
budou zveřejněny na webu školy.
Na základě zveřejnění prováděcích předpisů MŠMT ČR týkajících se organizace přijímacího
řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku střední školy (gymnázia) bude na webu školy
zveřejněn harmonogram konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) a školních
přijímacích zkoušek.

V Praze dne 8.5.2020

Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy, v.r.

