
 

         V Mostě dne 5. května 2020 

PŘŠ/12/19-20/PGM 
 
Podmínky provozu školy v období přípravy na maturitní zkoušku 

Pokyny a informace pro žáky 

Budova školy bude zpřístupněna pouze žákům, kteří se přihlásili ke konzultacím 

prostřednictvím ankety ve dnech 23. 4 -28. 4. ve stanovený den, takto: 

 pracoviště Most od 8:40 

 pracoviště Bílina vždy 10 min před zahájením konzultace (8:50, 9:50, 10:50)  
 

dle stanoveného harmonogramu (web školy) za splnění následujících podmínek: 

1. cesta do školy a ze školy 
- zakrytí úst a nosu ochrannými pomůckami 
- dodržení odstupů 2 m (před vstupem i v budově školy budou vyznačeny rozestupy) 

 

2. vstup do budovy 
- nepoužívat žákovský vchod – šatny mimo provoz 
- povinnost evidovat se prostřednictvím čipu a nahlásit se u pověřeného pracovníka 

Nepřihlášení ke konzultacím nebudou do budovy vpuštěni. 
- odevzdání vyplněného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění (příloha tohoto pokynu) před zahájením každého konkrétního 
konzultačního dne 

- používání výhradně vlastních psacích potřeby při evidenci, výuce apod. 
- podpis poučení o dodržování hygienických a epidemiologických zásad 
- při nesplnění výše uvedeného nebude žák vpuštěn do budovy 

 

3. pohyb žáků v budově 
- používání ochranných pomůcek pro zakrytí úst a nosu. Každý žák bude mít 

minimálně 2 ks ochranných roušek (náhradní v igelitovém sáčku pro případ výměny). 
Použité jednorázové ochranné pomůcky žák v uzavřeném igelitovém sáčku vhodí do 
odpadkového koše. 

- pohyb pouze ve vyznačených prostorách: 
pracoviště B1: přízemí 
pracoviště Bílina: 

1. patro:  TRAKT A – učebna č. 22 + sociální zařízení 
  TRAKT B – učebna č. 23 + sociální zařízení 

- podle harmonogramu se žák odebere nejkratší cestou do přidělené učebny 
- po celou dobu přítomnosti v budově, bude žák pouze v přidělené učebně nebo může 

využít sociální zařízení v příslušném patře resp. traktu, kde se učebna nachází 

 



 

4. Pobyt žáků v učebně 
- při vstupu do učebny si žák umyje a vydezinfikuje ruce  
- v určených učebnách se žák posadí na určené místo tak, aby byly dodrženy 

rozestupy 2 m 
- bude po celou dobu používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu 

 

5. Přestávka 
- při opuštění učebny žák musí používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu 
- žák využívá vyčleněná sociální zařízení (umyje si a vydezinfikuje ruce) 
- při přesunu mezi učebnami dodržuje odstupy 2 m 

 

6. Odchod z budovy 
- po ukončení konzultací žák neprodleně opustí budovu školy 
- svůj odchod žák eviduje prostřednictvím čipu 
- odcházet v rozestupech (dodržovat vzdálenost 2 m) a použít ochranné pomůcky pro 

zakrytí úst a nosu  

 
 
 
 




