ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KONZULTACÍ ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ
V SOULADU S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI
V období od 11. 5. 2020 budou probíhat dobrovolné konzultace žáků závěrečných ročníků k přípravě
k maturitní a závěrečné zkoušce. Rozvrhy konzultací jsou součástí tohoto dokumentu a budou
zveřejněny i v Bakalářích. Veškeré konzultace včetně odborného výcviku budou probíhat v budově
školy v určené učebně.
Ředitel školy stanovuje tato pravidla:
1. Při cestě do školy a ze školy žáci dodržují obecná pravidla – používají roušky a dodržují
odstupy 2 metry.
2. Před konzultacemi ani po jejich ukončení se žáci neshromažďují před budovou školy, dodržují
odstupy 2 metry, používají roušky, respektují pokyny pedagogických pracovníků před školou i
v celé budově školy.
3. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, kteří v daný den a čas mají dle rozvrhu
konzultace. Do školy je zakázán vstup doprovázejícím osobám.
4. Žáci přicházejí do školy s dostatečnou časovou rezervou (min 20 - 25 minut), aby konzultace
mohly být zahájeny včas. Pozdní příchody nebudou tolerovány. Žák nebude do budovy
vpuštěn.
5. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Ve
společných prostorách školy platí povinnost nošení roušky.
6. Do školy žáci vstupují šatnou. Žáci praktické školy vcházejí obvyklým způsobem (vchod
budovy B).
7. Při vstupu odevzdají žáci svému třídnímu učiteli vyplněná čestná prohlášení. Čestná
prohlášení lze vytisknout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout v předstihu osobně
na recepci školy. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák toto prohlášení nepodepíše,
nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
8. Žák se přezuje a odloží si svrchní oděv a obuv do své šatní skříňky.
9. Neprodleně po opuštění šatny dle pokynu dozoru si ve vyhrazeném prostoru umyje ruce a
použije desinfekci.
10. Ve třídě žák dodržuje zásadu jeden žák v lavici a řídí se pokyny pedagogických pracovníků.
11. Žákům je umožněno se ve dnech jejich konzultací stravovat ve školní jídelně. Do školní jídelny
vstupují v roušce, kterou odkládají až při konzumaci jídla do vlastního sáčku.

Žádáme zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, aby vzhledem k povaze a projevu onemocnění žáka
(poruchy autistického spektra, tetanie, epilepsie, ...)velmi zodpovědně zvážili
účast na těchto dobrovolných konzultacích. Z důvodu bezpečnosti a ochrany
zdraví žáka tuto účast nedoporučujeme.
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