
 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ na GJB a SPGŠ V PŘEROVĚ V OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA 
MATURITNÍ ZKOUŠKU DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
___________________________________________________________________________ 
 
Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky GJB a SPgŠ v Přerově v souvislosti s 
přípravou žáků posledních ročníků (4. ročníků a Oktávy) na vykonání maturitní zkoušky, kterou 
je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. 5. 2020.  
 
Pro účely konání maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách 
bude připraven samostatný materiál reagující na aktuální epidemiologickou situaci. Tento 
materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od 
standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších 
předpisů.  
  
Pohyb žáků GJB a SPgŠ, spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky, se řídí 
těmito principy:  
 
Cesta do školy a ze školy  

➢ Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (za 
ochranné prostředky dýchacích cest - nos, ústa, se považuje nejenom rouška, ale i 
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének - dále jen „rouška“). 
Je nezbytné dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními.  

 
Příchod ke škole a pohyb před školou  
Pohyb žáků před vstupem do školy se řídí těmito principy:  

➢ 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; 

Průběžný příchod žáků do školy bude koordinován tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému shromažďování osob při vstupu do školy. Žáci přicházejí do školy na 
základě předem domluvené konzultace s jednotlivými vyučujícími, znají čas i místnost 
setkání. Počet žáků je koordinován jednotlivými vyučujícími a nesmí přesáhnout počet 
15 v dané skupině. 
   

Vstup do budovy školy  
➢ Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům GJB a SPgŠ, nikoliv doprovázejícím 

osobám.  
➢ Žák odevzdá při první návštěvě do školy po 11. 5. podepsané Čestné prohlášení O 

NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, např. horečka, kašel, 
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod. (viz příloha), které ihned odevzdá v kanceláři 
školy, a to buď na GJB nebo SPgŠ. Dostane doklad o odevzdání toho prohlášení, který 
si uchová pro případ kontroly vyučujícím. V případě, že čestné prohlášení neodevzdá, 



nemůže být přítomen ve škole a účastnit se konzultací. Pokud nemá žák k dispozici 
tiskárnu, čestná prohlášení budou připravena na lavici u vstupních dveří do školy.   

➢ 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. 
➢ Žákovi jsou vymezeny tyto prostory – vstupní chodba, učebny, v nichž probíhá jeho 

konzultace s vyučujícím, sociální zařízení, jídelna, pokud odebírá oběd. Žák je povinen 
dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 
prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení 
žáka z přípravy k maturitní zkoušce.  

➢ Je nutné, aby žáci dodržovali rozestupy 2 m i v prostorách šatny.  
 

V budově školy  
➢ Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních 

prostor, jsou organizovány tak, aby minimalizovaly 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). 

➢ Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem 
a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

➢ Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 
➢ Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné 

osušení rukou jsou umístěny před vstupem do školní jídelny, do místnosti určené pro 
izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 apod. 

➢ Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd. 
➢ Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po 

dobu 5 min).  
 
Ve třídě  
 

➢ Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci 
na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a 
tekutým mýdlem). 

➢ Složení skupin stanoví jednotliví vyučující s ohledem na předměty či zkoušky v rámci 
maturitní zkoušky. Zařazení žáků do skupin koordinuje vedení školy.  

➢ Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák 
v lavici ve třídě.  

➢ Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve 
vztahu k přípravě na maturitní zkoušku. 

➢ Nosit roušku se doporučuje i ve třídě. Při jejím případném sejmutí ji žák ukládá do 
svého sáčku. 

➢ Rozmístění lavic ve třídě je takové, aby byl dodržen odstup mezi žáky – 2 metry 
(nejméně 1,5 metru). 

➢ Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
➢ V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  
➢ Evidenci docházky žáků do školy zaznamená vyučující do třídní knihy. 

  
 



Při podezření na možné příznaky COVID-19  
 

➢ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 
příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

➢ Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, opustí školu v nejkratším 
možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu.  

➢ O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci se přesunou 
do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, 
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

➢ Škola má k dispozici bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty. 
➢ Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu 

opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci se 
přesunou do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením 
roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  

                                                               
Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování ve školní jídelně – výdejně GJB a SPgŠ 
 

➢ Bude zajištěno školní stravování – vydávání obědů, a to při zajištění níže uvedených 
pravidel:   

• Pokrmy vydává personál včetně příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.  

• Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy 2 m.  

• Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního 
sáčku.  Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na 
ruce. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

 
Osoby s rizikovými faktory 
  
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:   

➢ Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
➢ Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  
➢ Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou, např. hypertenze.  
➢ Porucha imunitního systému, např.:  

o a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  
o b) při protinádorové léčbě,  
o c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.  

➢ Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 
➢ Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
➢ Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 

funkce ledvin (dialýza).  
➢ Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

  
 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo 
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.   



Doporučuje se, aby zákonní zástupci a zletilý žák zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří 
do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  
 
Vzdělávací aktivity a skupiny žáků  
GJB a SPgŠ zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
pro žáky posledních ročníků střední školy, a to za účelem přípravy na maturitní zkoušku. Je 
zcela v kompetenci ředitelky školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací aktivity a v jakém 
rozsahu budou realizovány. Obsah a forma všech vzdělávacích aktivit je volena tak, aby byla 
zajištěna hygienická a epidemiologická opatření. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny 
žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd s preferencí skupiny ze žáků z jedné třídy. 
Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy budou splněny podmínky: jeden žák v lavici s 
rozestupy mezi lavicemi.  Složení skupin stanoví vyučující v koordinaci s vedením školy, a to s 
ohledem na předměty či zkoušky v rámci maturitní zkoušky. 
   
Z materiálu poskytnutého MŠMT zpracovala Mgr. Romana Studýnková, ředitelka školy 
 
 
 
 
V Přerově dne 5. 5. 2020 


