Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
sídlo: Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612 00 Brno

Opatření přijatá v souvislosti s obnovením přítomnosti žáků maturitních
ročníků ve škole pro období přípravy na vykonání maturitní zkoušky od
11. května 2020
pokyny pro žáky

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a metodikou Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy je možné realizovat od 11. května 2020 konzultace pro žáky maturitních ročníků ve škole za
následujících podmínek.
Žák je povinen dodržovat následující pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném
upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

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

v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapének; Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná
opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz)) - dále jen „rouška“.
 dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
 nezdržovat se před školou, podle možností plynule vejít do školy za podmínky dodržení odstupů

2 metry.

Vstup do budovy školy






vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky
při vstupu do budovy školy žáci provedou dezinfekci rukou
každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
při prvním vstupu do budovy předá žák vyplněné čestné prohlášení – viz předposlední odstavec
těchto opatření nazvaný Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny.
 při každém vstupu do budovy zaznamená do příslušného formuláře umístěného u vchodu (či na
vrátnici) čas svého příchod; podobně při opouštění budovy školy zaznamená čas svého odchodu.
 škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat

V budově školy





při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
žáci mohou trávit přestávky venku, pokud je to možné
před opuštěním učebny si všichni žáci na celou dobu mimo učebnu nasadí roušky
toalety a učebny jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a
jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou
 po ukončení konzultace žák neprodleně opustí školní budovu

V učebně
 Neprodleně po příchodu do učebny musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i








předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
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.
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
V každé učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu nejméně 5 min).
Vyučující vede písemnou evidenci o účasti žáků na jeho konzultaci.

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 budovy 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 žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s
povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka

Stravování
Stravování ve školní jídelně nebude žákům poskytováno.

Osoby s rizikovými faktory
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).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučujeme, aby žáci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti
žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy a
které obsahuje vyjádření, že se žák seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka,
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto čestné prohlášení se odevzdává na vrátnici, a to jen
na začátku konzultací (tj. nikoliv každý den, kdy konzultace navštíví).
Pokud žák neodevzdá uvedené jím podepsané prohlášení při prvním vstupu do budovy školy, nebude mu
osobní účast ve škole umožněna.

Harmonogram konzultací
Žáci dodrží harmonogram konzultací, který je vypsán pro daný týden. Pro týden od 11.5. do 15.5. bude
určen přesný harmonogram, který bude (až na výjimky) nutno dodržovat. V období od 18.5.2020 do
29.5.2020 bude zřejmě režim volnější – vedení školy zajistí rezervační systém učeben, prostřednictvím
kterého si budou jednotliví vyučující plánovat konzultace.
O podrobnostech konzultace, popř. v případě nejasnosti, zda se konzultace může žák zúčastnit, komunikuje
žák především se svým (maturitním) zkoušejícím z daného předmětu.
V Brně, dne 6. května 2020
Mgr. Dalibor Kott
ředitel školy

