
Možnost účasti žáků maturitních ročníků 
 na vzdělávacích aktivitách ve škole 

 
6. května 2020 

Vážení zákonní zástupci a žáci, 

žádám vás, abyste se důkladně seznámili s informacemi, které souvisí s možností docházky žáků 
maturitních ročníků do školy od 11. května 2020. 

Hlavním cílem vzdělávání touto formou je příprava na maturitní zkoušku. Přítomnost žáka ve škole 
je dobrovolná. Pokud se žák přípravy ve škole neúčastní, připravuje se k maturitní zkoušce sám 
v domácím prostředí. 

Materiál vychází z dokumentu ministerstva školství Ochrana zdraví a provoz středních škol v období 
do konce školního roku 2019/2020 zveřejněného 2. 5. 2020. 
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 

 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 vzdělávací aktivity ve škole jsou organizovány formou školní skupiny 

 vzdělávací aktivity probíhají pravidelně dvakrát týdně v určené dny 

 školní skupiny mají maximálně 15 žáků, jejich složení je neměnné 

 o zařazení žáků do školních skupin rozhoduje ředitelka školy 

2 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

 obsahem je především učivo z předmětů maturitní zkoušky (dle oboru a přihlášení k maturitní 

zkoušce) – český jazyk, cizí jazyk, matematika, chemie, biologie, ošetřovatelství, ošetřování 

nemocných, psychologie, péče o klienty, pečovatelství a osobní asistence, speciální pedagogika 

 vzdělávací aktivity probíhají dvakrát za pracovní týden (dle rozpisu, který byl zaslán systémem 

Edookit) 

 vzdělávací aktivity nebudou plně odpovídat tradičnímu školnímu vzdělávání, vše je ovlivněno 

zajištěním hygienických a epidemiologických opatření 

 učitelé souběžně pokračují v distančním vzdělávání 

 škola vede evidenci o docházce žáků 

 součástí je hodnocení žáků jako podpůrný podklad pro hodnocení na vysvědčení 

3 HYGIENA 

 před školou platí povinnost dodržovat odstupy 2 metry a zakrytí úst a nosu 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss


 vstup do budovy školy je povolen pouze žákům 

 nikdo s příznaky COVID-19 nesmí vstoupit do školy 

 každý žák musí mít s sebou ve škole minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení 

 žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách vždy roušky 

 při pobytu ve třídě nemusí žáci a pedagog nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry, žáci se 

řídí pokyny pedagoga 

 žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržení je důvodem 

pro nevpuštění žáka do školy tzn. vyřazení ze školní skupiny 

 žák si musí po příchodu do školy neprodleně umýt a vydezinfikovat ruce 

 žák si vždy po skončení vzdělávacího bloku umyje a vydezinfikuje ruce 

 při podezření na nákazu informuje škola zákonné zástupce a krajskou hygienickou stanici 

 řádně vyplněný dokument čestné prohlášení odevzdá vyučujícímu při prvním vstupu do školy (bez 

tohoto dokumentu nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna)  

4 DALŠÍ POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 dbát na každodenní zajištění ochranných pomůcek pro žáka (roušky a sáček na ně) 

 aktuálně vzniklou absenci je nutné neprodleně nahlásit telefonicky nebo emailem třídnímu učiteli 

(důvodem je zajištění preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID-19) 

Toto sdělení a formulář čestné prohlášení byly rodičům a žákům zaslány zprávou v systému Edookit 
(čestné prohlášení jako příloha). 

 

 

 

S pozdravem 

PhDr. Zuzana Číková 

ředitelka školy 


