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Příchod ke škole a pohyb před školou          

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. 

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními. 

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

Vstup do objektů školy  



 Pouze žáci bez doprovázejících osob.

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  

 Při vstupu do budovy žák použije zde umístěnou dezinfekci na ruce a odevzdá vyplněné 
čestné prohlášení.

 Ve škole budou vymezeny prostory, ve kterých se mohou žáci pohybovat.

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich nedodržování je důvodem 
k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. 

 Žáci nebudou vstupovat do šaten (nebudou se přezouvat a odkládat svršky). 
 
V budově školy 


 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor 
budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, 
tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

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

 Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 
  
V učebně 


 V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován 
rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu 
(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Rozhodující pro režim v učebně jsou 
pokyny vyučujícího.

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

 Žáci si po každém konzultačním bloku a opouštění učebny vydezinfikují nebo umyjí ruce 
v této učebně. 



 
 

 
Ubytování 
 

 Domov mládeže zůstává nadále vzhledem k současné rizikové situaci uzavřen. 
 
 
Školní stravování   
 

 Školní stravování pro žáky nebude zajištěno.  
 
Specifická pravidla pro organizaci praktického vyučování 
 

 Při realizaci odborného výcviku budou platit stejná pravidla jako při teoretickém vyučování. 
Rozhodující pro průběh odborného výcviku budou pokyny vyučujícího.
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