
Pokyny pro studenty Gymnázia Petra Bezruče  
pro období přípravy na maturitní zkoušku  

formou osobních konzultací ve škole 
 

Na základě metodického pokynu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří  

pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období  

do konce školního roku 2019/2020“ jsou žáci, kteří se účastní v době od 11. května 2020 ústní 

konzultace ve škole, povinni dodržovat následující zásady. 

Obecně: 

• Každý žák je povinen mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky. 

• Každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. 

k vyřazení žáka z přípravy na maturitní zkoušku. 

• Školní jídelna obědy nevydává, školní bufet je uzavřen, žáci si mohou přinést vlastní stravu. 

Cesta do školy a ze školy: 

• Při cestě do školy a ze školy je každý žák povinen mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky 

(dále jen „rouška“) a dodržovat odstup 2 metry od ostatních osob. 

Vstup do školy: 

• Před vstupem do školy ani v prostorách školy se žáci nesmí shlukovat a musí dodržovat odstup 

2 metry od ostatních osob. 

• Do školy mohou žáci chodit výhradně v čase určeném pro konzultace, ten je dán zveřejněným 

rozvrhem, po konzultacích musí neprodleně opustit budovu školy. 

• Po příchodu do školy musí každý žák použít dezinfekční přípravek na ruce umístěný ve vestibulu 

u vstupu do školy. 

• Při prvním vstupu do školy po 11. květnu 2020 musí žáci odevzdat pověřené osobě ve vestibulu 

školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění – viz příloha. Při dalších 

návštěvách školy již nebude toto prohlášení vyžadováno, nedojde-li ke změně zdravotního 

stavu žáka. Čestné prohlášení si žák vytiskne a vyplní doma! 

V budově školy: 

• Při pohybu v prostorách školy je každý žák povinen mít nasazenou roušku, tuto je možno 

sundat pouze na svém místě v lavici ve třídě určené pro konzultace. 

• Žáci nebudou používat šatnu, nebudou se přezouvat, svršky si mohou odložit až v učebně. 

• Každý žák je povinen pohybovat se pouze ve vymezených prostorách (vestibul, vyhrazené 

chodby, učebny a toalety). Při přesunu bude dodržovat minimální odstup 2 metry. 

• Každý žák je povinen minimalizovat kontakt se žáky z jiných učebních skupin, pedagogickými 

i nepedagogickými zaměstnanci školy. 

• Každý žák je povinen dbát zvýšené hygieny, používat dezinfekční prostředky na ruce, mít 

zakryté dýchací cesty rouškou a dodržovat rozestup 2 metrů od jiných osob na určených 

místech. 



 

 

Ve třídě: 

• Každý žák je povinen sedět v rozmístěných lavicích sám, dodržovat rozestup 2 metry od 

ostatních osob. 

• Ve třídě je možno odložit roušku (do připraveného igelitového sáčku), je-li zachován rozestup 

2 metry. Pokud dochází při výuce k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě. 

• Během konzultací žáci nesmí opouštět přidělenou místnost s výjimkou návštěvy toalety. 

• Po konzultaci je každý žák povinen vydezinfikovat nebo umýt si ruce (přímo v učebně). 

• Žák musí po konzultacích neprodleně opustit budovu školy. 

 

 

V případě podezření na možné příznaky COVID-19: 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí 

vstoupit do školy. 

• Žák vykazující některý z možných příznaků COVID-19 opustí školu v nejkratším možném čase 

a s použitím roušky, přičemž dodrží předpisem požadovaný odstup od ostatních osob. O situaci 

bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. Výčet rizikových faktorů je součástí 

Čestného prohlášení, které je žák povinen odevzdat při první návštěvě školy po 11. květnu 

2020. 

• Škola si vyhrazuje právo nevpustit do budovy nebo vykázat z budovy žáka, u kterého vznikne 

podezření, že trpí možnými příznaky nemoci COVID-19. 

 

 

Ve Frýdku-Místku 5. května 2020 

 

RNDr. Olga Onderková 

ředitelka školy 

 

 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)  

 

…............................................................................................................................................................ 

 

datum narození: ................................................................................................................................... 

trvale bytem: …..................................................................................................................................... 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují  
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych 
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

V  ....................................... 

Dne  ................................... 

……………………………………………………………………………… 

 Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání 
nebo 

Podpis zákonného zástupce nezletilého 

  Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např.  
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b) při protinádorové léčbě, 
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 
ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.  


