Pokyny k provozu školy a ochraně zdraví v období přípravy na maturitní
zkoušku od 11. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020.
Pohyb žáků, spojený s účastí na uzavírání známek a přípravou na vykonání maturitní se řídí těmito
principy:



























konzultační dny pro třídu H4A jsou od 11.5. 2020 určeny takto – vždy pondělí a středa v době od
9,00 do 14,00 hod.
konzultační dny pro třídu OA4 jsou od 11.5.2020 určeny takto – vždy úterý a čtvrtek v době od
9,00 do 14,00 hod.
žáci 4. ročníků jsou rozděleni do čtyřech skupin
třída H4A, skupina A, má vyhrazenu třídu číslo 1. Vstup do školy je dvorem (tzv. stará budova)
třída H4A, skupina B, má vyhrazenu učebnu číslo 12. Vstup do školy u kuchyněk (tzv. budova
KORD)
třída OA4, skupina A, má vyhrazenu třídu číslo 1. Vstup do školy je dvorem (tzv. stará budova)
třída OA4, skupina B, má vyhrazenu učebnu číslo 12. Vstup do školy u kuchyněk (tzv. budova
KORD)
rozvrh hodin konzultací je uveden v samostatné příloze
při účasti na konzultačním dnu, při vstupu do budovy školy žáci vyplní a podepíší Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které ponechají na určeném
místě u vstupu
vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám
všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
při přesunech dodržují žáci vždy odstup 2 metry
před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu opuštění třídy nasadí roušky
u vstupu do školy, ve třídách, v jídelně a na toaletách bude zajištěna dezinfekce a jednorázové
papírové ručníky
jednotlivé třídy budou větrány minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut
maximální počet žáků ve třídě (ve skupině) je 15 s tím, že je dodržena zásada – 1 žák v lavici
v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci, ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup
alespoň 2 metry. Při bližším kontaktu se musí nosit roušky i ve třídě.
při sejmutí roušky si každý žák svou roušku ukládá do sáčku
žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují, nebo umyjí ruce ve své třídě
škola vede evidenci o docházce žáků do školy
pokud žák vykazuje některý z případů nákazy COVID-19, je umístěn do samostatné místnosti a
opustí školu v nejkratším možném času. Škola pak informuje spádovou hygienickou stanici
při školním stravování jsou zajištěny podmínky a postupy jako ve třídě
před vstupem do jídelny si žák umyje ruce anebo použije dezinfekci

V Jeseníku dne 6. 5. 2020

Mgr. Petr Procházka ředitel školy

