
                                       

 

 

   

 

 

MANUÁL  
režimových opatření k ochraně zdraví  

v období přípravy závěrečného ročníku Gymnázia Cheb na maturitní zkoušku 
 

(součást informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách) 
 

Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od pondělí 11. května 

2020 je možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků SŠ ve škole, a to zejména za účelem 

posílení dálkové domácí přípravy na maturitní zkoušky. 

Žáci i učitelé a ostatní pracovníci zajišťující řádný chod a provoz školy však musí dodržet řadu 

preventivních postupů, hygienických a bezpečnostních podmínek.  

Ředitel školy vydává v této souvislosti závazný pokyn režimových opatření pro provoz školy.  

Pokyn vychází ze Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení MŠMT ČR: 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 a specifikuje opatření na 

podmínky Gymnázia Cheb. 

 

Předpokládaný rozvrh konzultací je zpřístupněn ve formě odkazu na sdílenou tabulku 

prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři a e-mailu. Zároveň je odkaz na tabulku 

rozpisu konzultací zveřejněn na webových stránkách školy. Souběžně s konzultacemi může i nadále 

probíhat dálková domácí příprava k maturitní zkoušce. 

 

Příprava s osobní účastí žáků je možná v pracovních dnech (pondělí – pátek) v období 11. – 22. 

května 2020.  

Docházka není v tomto období povinná. Škola vede podle metodiky MŠMT pouze evidenci 

přítomnosti žáků ve škole. Každý zletilý žák, resp. zákonný zástupce nezletilého žáka, by měl 

odpovědně zvážit míru rizika spojenou s účastí na konzultacích. V případě, že by se v konzultační 

skupině prokázala přítomnost osoby s pozitivním testem na přítomnost koronaviru, musí každý 

účastník konzultace počítat s povinnou čtrnáctidenní karanténou, která se může překrýt s termínem 

maturitních zkoušek. Doporučuje se také, aby zletilý žák (popřípadě zákonný zástupce nezletilého 

žáka) zvážil zdravotní rizikové faktory1, a pokud žák patří do některé rizikové skupiny, rozhodl se o 

případné účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

                                                 
1 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). 

http://www.pedagogicke.info/2020/05/msmt-soubor-hygienickych-pokynu-pro.html
https://www.pedagogicke.info/2020/05/msmt-ochrana-zdravi-provoz-strednich.html
https://www.pedagogicke.info/2020/05/msmt-ochrana-zdravi-provoz-strednich.html
https://www.pedagogicke.info/2020/05/msmt-ochrana-zdravi-provoz-strednich.html


 

Žádná zúčastněná osoba nesmí podléhat karanténě a nesmí vykazovat známky akutních zdravotních 

potíží odpovídajících virové infekci, jako je například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a 

čichu apod. Zletilí žáci, resp. zákonný zástupce nezletilého žáka, v tomto smyslu také podepíší Čestné 

prohlášení (viz níže). 

 

V pátek 22. května bude žákům během čtvrté, event. páté vyučovací hodiny vydáno závěrečné 

vysvědčení. V případě, že se k jeho vyzvednutí žák nedostaví, bude vysvědčení připraveno k převzetí 

v pondělí 25. května nebo ve středu 27. května v době od 9:00 h do 12:00 h v sekretariátu školy.  

 

Od pondělí 25. do pátku 29. května 2020 vyhlásil ředitel školy podle § 8, odst. (3) vyhlášky č. 

442/1991 sb., ve znění pozdějších předpisů, přípravný („svatý“) týden maturitního ročníku. 

Počínaje pondělím 1. června 2020 budou na škole realizovány maturitní zkoušky, a to jak jejich 

profilová („školní“), tak i společná („státní“) část.  

Přesný harmonogram, organizační a režimové podmínky pro konání maturitních zkoušek budou 

zveřejněny samostatně.2 

 

 

Žákům jsou uloženy následující povinnosti a jejich počínání a jednání se řídí následujícími principy: 
 

 Příchod do školy a pohyb před školou 
 
a. Na výuku se žáci dostavují ve stanovený čas. 

b. Ve venkovním areálu školy (zejména před vchodem do budovy) žáci dodržují odstupy 2 metry v 

souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

c. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými 

prostředky3 (dále jen „rouška“). 
 

 

 Vstup do budovy školy 
 
a. Žákům maturitních ročníků je aktivován přístupový čip ke vstupu a průchodu turniketem pro 

pracovní dny v době od 8:00 h do 13:30 h. 

b. Žáci vstupují do budovy školy průběžně a plynule tak, aby se minimalizovalo nadměrné 

shromažďování osob před školou a omezilo se riziko šíření případné infekce. 

c. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

d. Při prvním vstupu do školy odevzdá každý žák dozírajícímu pracovníku školy řádně vyplněný a 

podepsaný tiskopis Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a 

poučení o režimových pravidlech při vstupu a pobytu ve škole. V případě nutnosti si může žák tento 

tiskopis vyzvednout u pracovníka školy a vyplnit ho před vstupem do budovy. Pokud žák tento 

dokument nepředloží, nebude mu osobní účast ve škole umožněna. 

                                                 
2 Teprve, až MŠMT stanoví termíny zkoušek společné části maturity a dobu uskutečnění přijímacího řízení. 
3 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, 
šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 



 

e. Žáci důsledně dbají pokynů pracovníka pověřeného dohledem (vrátná, školník, správce budov, 

dozírající učitel). V případě nedodržení požadavků stanovených tímto pokynem neumožní dozor 

dotyčnému žáku vstup do školy. 

f. Před průchodem turniketem si každý žák ošetří ruce pomocí dezinfekčního prostředku na stojanu 

s nádobou na dezinfekci s dávkovačem. 

g. Dohledem pověřený pracovník je oprávněn namátkově kontrolovat tělesnou teplotu vstupujících 

osob pomocí bezkontaktního teploměru nebo pomocí instalované termokamery.  

h. Pokud vstupující osoba vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, opustí školu v nejkratším 

možném čase. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. 
 

 

 V budově školy 
 

a. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou 

na den minimálně 2 roušky a sáček na její uložení. V nezbytném případě si žák může u pracovníka 

dohledu u vchodu zakoupit jednorázovou roušku z připravené zásoby4. 

b. Aby se omezilo setkávání žáků v šatnách, žáci se nemusí přezouvat a průběžně a plynule se 

přesunují do příslušných učeben. O povinnosti přezouvat se však může kdykoliv rozhodnout dozírající 

osoba v případě, že obuv daného žáka je (podle zhodnocení dozoru) nadměrně znečištěna nebo je 

ve větší míře (např. vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek) ohroženo udržení čistoty ve 

škole.     

c. Prostor určený pro pohyb žáků a jejich přípravu je 1. a 2. nadzemní podlaží pavilonu B, tj. podlaží 

pavilonu B přímo navazující na prostory šatních skříněk žáků a nejvyšší podlaží tohoto pavilonu. 

Přístup do jiných prostor školy je žákům zakázán. 

Přesun žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet, společných a venkovních prostor se vždy 

organizuje a děje tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 

zaměstnanců školy. Při pohybu ve společných prostorách si všichni aktéři na celou dobu nasadí 

roušky. 

d. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 

e. Přestávky tráví žáci v učebně stanovené rozpisem konzultací pro následující výukovou hodinu. 

f. O volných hodinách se doporučuje trávit čas venku mimo školní areál nebo je možné využít 

některou učebnu, která je označena jako oddechový prostor pro žáky5. I tyto učebny se naplňují do 

počtu maximálně 15 žáků a platí zde stejná hygienická pravidla (omezení) jako při výuce. 

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, antibakteriálním mýdlem v dávkovači, nádobou na 

dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

Před použitím dezinfekce se doporučuje také předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund 

vodou a tekutým mýdlem). 

 
 
 
 

                                                 
4 Uhradí pouze nákupní cenu 22 Kč. 
5 Rýsovna a učebna B207. 



 

 V učebně 
 

a. Příslušná učebna je předepsána žákům v rozpisu (rozvrhu) konzultací. 

b. V každé učebně je k dispozici dezinfekční prostředek na ruce v nádobě s rozprašovačem. 

c. Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. 

d. Příprava probíhá ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků ve třídě a vždy je dodržena zásada 

maximálně jeden žák v lavici. 

e. Lavice jsou v učebně rozmístěny tak, aby bylo umožněno dodržet doporučený odstup mezi žáky 2 

metry (nejméně 1,5 metru). 

f. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 

2 metry (nejméně 1,5 metru). O nasazení či sejmutí roušek rozhoduje vždy učitel. Pokud dochází k 

bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě vždy. 

g. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 

h. Časté větrání je zásadním preventivním faktorem - v každé třídě se proto větrá minimálně jednou 

za hodinu (každou přestávku) po dobu aspoň 5 minut. 

i. Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

 

 

 Závěrečná ustanovení 

 

a. Po ukončení výuky žák neprodleně opustí budovu a areál školy. 

 

b. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená pravidla, pokyny pracovníků školy a hygienické zásady; 

jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka (event. zákonného 

zástupce nezletilého žáka), je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. 

 
c. Tento materiál stanoví zejména ty provozní a hygienické požadavky, které se liší od standardních 

podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů, které 

samozřejmě platí i nadále. Manuál reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR, v závislosti 

na jejím vývoji může být aktualizován nebo doplněn. 

 
d. Účinnost pokynu je stanovena od pondělí 11. května 2020. 

 
 
 
 
 
        __________________________ 
        RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara v. r. 
                        ředitel školy 
     

 

 

 


