Pokyny pro pobyt ve škole platné od 27. 5. 2020
V tomto dokumentu jsou zpracovány pouze změny a doplňky. Jinak jsou stále v platnosti
pokyny z 5. května 2020.
Všichni vyučující jsou povinni dohlédnout na respektování pravidel a vyžadovat, aby je
žáci a studenti při pobytu ve škole bezpodmínečně dodržovali (platí pro konzultace, MZ,
JPZ atd.)!!!
1. Žáci a studenti jsou povinni mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky v případě,
pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry a nejedná-li se
výlučně o členy domácnosti. Toto platí jak pro žáky a studenty, nacházející se mimo
budovu školy, tak i v budově školy.
2. Složení skupin žáků a studentů stanoví vedení školy; připouští se střídání vyučujících
u jedné skupiny žáků a studentů.
3. Při vstupu do třídy a před opuštěním třídy jsou žáci a studenti povinni si umýt ruce
dezinfekčním mýdlem, které je pro tyto účely dostupné v každé třídě.
4. Maximální počet žáků a studentů ve třídě je 15 osob s tím, že je nezbytné zajistit, aby
každý žák seděl v lavici sám. Vyučující vede záznam o docházce žáků.
5. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován
rozestup 2 metry (min. 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. skupinové
práci) musí se roušky nosit i ve třídě.
6. Vyučující před odchodem žáků ze třídy (příp. i v průběhu výuky) otevře okno (zajištění
větrání minimálně 1x za hodinu). V průběhu MZ a JPZ zajišťuje tuto činnost zadavatel
nebo TU.
7. Zaměstnanci jsou povinni mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky v případě,
pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry a nejedná-li se
výlučně o členy domácnosti (kabinety, kanceláře apod.).
8. Nově se umožňuje prezenční přítomnost žáků a studentů nižších ročníků SŠ za účelem
realizace všech forem praktického vyučování od 1. června 2020 a za účelem konání
konzultací či třídnických hodin od 8. června 2020 (z provozních a personálních důvodů
nelze na pracovištích v Ústí nad Labem konzultace a třídnické hodiny realizovat).
9. Pokud žák nebo student vstupuje do školy poprvé, je povinen předložit
vyučujícímu Čestné prohlášení, že netrpí příznaky akutního virového onemocnění
– formulář na webových stránkách školy (u nezletilých žáků musí být podepsán
i zákonný zástupce). Pokud žák nebo student prohlášení nepřinese, nebude mu osobní
účast ve škole umožněna.
10. TU a VSS poučí žáky a studenty o hygienických opatřeních, která musí při pobytu
ve škole dodržovat; o poučení provedou záznam do TK (vyjma JPZ a MZ).
11. U MZ, JPZ, absolutorií a při všech školních aktivitách smí být přítomny ve škole pouze
osoby, které netrpí akutními zdravotními potížemi odpovídajícími virovému
infekčnímu onemocnění.
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