Opatření ředitelky školy k zahájení provozu školy od 11. 5. 2020
Od 11. 5. 2020 zahajuje škola provoz výhradně pro přípravu žáků školy na maturitní zkoušky
a absolutoria.
Rozpis konzultací v rozsahu max. 5 hodin denně bude zveřejněn v budově školy a na www.
szestabor.cz.
Konzultace v předmětech teoretického vyučování budou probíhat v budově školy, konzultace
z praxe na Školním statku v Měšicích
Žáci budou povinni dodržovat opatření přijatá z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví.
1. První den docházky předloží žáci a studenti vyučujícímu první hodiny vyplněné Čestné
prohlášení (najdou ke stažení na www.szestabor.cz) o nerizikovosti žáka a dalších osob ve
společné domácnosti, které nesmí trpět žádnou chronickou nemocí (pevně definované
nemoci zveřejněny v metodickém pokynu MZ ČR). V rodině – společné domácnosti, se
nesmí pohybovat člověk starší 65 let.
2. V průběhu docházky budou okamžitě informovat školu o případné změně epidemiologické
situace v rodině.
3. Budou vstupovat do budov školy dle následujících pokynů: budou minimalizovat
shromažďování, dodržovat odstupy 2 m, budou mít zakrytý nos a ústa a z prostoru před
budovou školy se přes šatny s možnost přezutí, nutností využití dezinfekce, budou plynule
přesouvat do tříd. Škola zde určí dohled, který zajistí, aby se zde žáci zdržovali nezbytně
nutnou dobu k přezutí, odložení oděvu a zamezilo se setkávání skupin. (žák se může přezout
i před vstupem do prostor školy a obuv si uložit do vlastní igelitové tašky a vzít do učebny)
4. Po ukončení výuky žák neprodleně prostor šaten a školy opustí a ve škole se nezdržuje.
5. Každý žák musí mít sebou min. 2 roušky na den a sáček na uložení roušky.
6. Všichni žáci a studenti budou povinně nosit roušku ve všech společných prostorách školy,
při konzultacích v učebnách dle rozhodnutí vyučujícího. Budou dodržovat 2 m rozestupy
v lavicích – každý bude sedět samostatně.
7. Dezinfekci rukou (dezinfekční prostředky budou k dispozici v šatnách na toaletách, ve
třídách), budou v průběhu dne několikrát opakovat při dodržování všech zpřísněných
bezpečnostních pravidel.
8. Žáci se budou se pohybovat pouze ve vymezených prostorách.
9. Max. počet žáků ve třídě je 15.
10. V učebnách je nutno větrat (min 5 min.) za vyučovací hodinu.

11. Při konzultacích budou používat pouze vlastní učebnice, psací potřeby a další pomůcky.
12. Své učebnice a pomůcky nebudou zanechávat v učebnách.
13. Budou respektovat další opatření přijatá vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické
situace.
14. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování
po opakovaném prokazatelném upozornění (v případě nezletilých upozornění zákonného
zástupce) je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
15. Nikdo nesmí se známými příznaky Covid-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti,
čichu, příznaky akutní infekce dýchacích cest, vstoupit do školy.
16. Případné další podmínky účasti na konzultacích a požadavky na vybavení budou žákům
sděleny před zahájením konzultací.
17. Uvedené hygienické předpisy je nutno dodržovat i na praktickém vyučování.
Škola
1. Zabezpečí průběh konzultací pedagogickými pracovníky školy, zajistí dohledy v budově
školy.
2. Poskytne dezinfekční prostředky u vchodů do budov školy, v učebnách a na sociálních
zařízeních.
3. Vymezí podmínky vstupu žáků do budov školy.
4. Zajistí dostatek prostor pro výuku, tak aby rozestupy mezi žáky byly dle doporučení 2 m.
5. Vymezí pravidla pohybu v prostorách budov školy – pouze určená třída, sociální zařízení a
chodba blízká třídě
6. Bude provádět pravidelnou dezinfekci všech prostor.
7. Zajistí stravování ve školní jídelně při dodržení hygienických opatření - rozestupy 2 m,
mytí rukou a dezinfekce před vstupem do jídelny, rouška se odkládá pouze při konzumaci.
Žáci si sami přihlašují nebo odhlašují stravu.
Další opatření budou přijímána dle aktuálního vývoje epidemiologické situace (dle
metodických pokynů MZ a MŠMT ČR).

V Táboře dne 4.5 2020
Ing. Blažena Hořejší – ředitelka školy

