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ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PROVOZU ŠKOLY A 

HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH K OCHRANĚ ZDRAVÍ PRO OBDOBÍ 

PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ ZKOUŠKU  

V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  

denní a dálkové formy vzdělávání 

TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. 

 
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020, dle kterého je možné realizovat od 11. 

května 2020 přípravu žáků posledních ročníků středních škol na vykonání maturitní zkoušky, 

upravuje ředitelka školy tímto základní provozní podmínky ve škole pro období do konce školního 

roku 2019/2020 takto: 

 

Žáci jsou povinni dodržovat stanovený hygienická 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: 

 
Na žáky se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními – zejm. zakrytí úst a nosu 

ochrannými prostředky, dodržení rozestupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními. 

 

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU 

 
1) Žáci jsou povinni přicházet do školy ve skupinkách, tak jak budou následně společně ve třídě, a to ve 

stanovených časech. Stejně tak jsou žáci povinni dodržovat režim odchodů ze školy, opět ve 

skupinkách, ve kterých byli společně ve třídě – viz harmonogram konzultací. 

2) Žáci jsou povinni před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními. 

3) Všechny osoby nacházející se před školou jsou povinni mít zakrytá ústa a nos 

 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

 
1) Do školy mají umožněn vstup pouze žáci a zaměstnanci školy. 

2) Každý žák a zaměstnanec odevzdá vždy v pondělí při vstupu do školy čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  

3) Při vstupu do školy na první konzultaci bude každý žák oproti podpisu seznámen s pravidly pro 

ochranu zdraví a provoz školy pro období přípravy v období do konce školního roku 2019/2020. 

4) Při každém vstupu do školy bude žákovi orientačně měřena tělesná teplota.  

5) Všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách školy roušku. 

6) Každý žák je povinen mít sebou na každý den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

7) Žáci se mohou pohybovat pouze v prostorech schodiště, chodby 4. patra, wc ve 4. patře a tříd 

vymezených pro konzultace dle harmonogramu. Žáci nevyužívají šaten. 
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V BUDOVĚ ŠKOLY 

 
1) Neprodleně po vstupu do školy jsou žáci i zaměstnanci školy povinni použít dezinfekci na ruce a 

projít dezinfikační zónou pro očištění podrážek bot. 

2) Při přesunech žáci dodržují odstupy 2 metrů vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 

3) Ve společných prostorech se mohou v suchých přestávkách střídat jednotlivé skupiny žáků. Před 

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

4) Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím 

dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

5) Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

6) Třídy jsou vybaveny dezinfekčními prostředky na ruce. 

7) Ve třídách a společných prostorech bude zajištěno pravidelné větrání. 

 

VE TŘÍDĚ 

 
1) Po příchodu do třídy jsou žáci povinni použít dezinfekci na ruce. Doporučujeme i předchozí umytí 

rukou (důkladně po dobu 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

2) Žáci jsou rozděleni do skupin po max. 15 žácích. Zařazení do skupiny nelze měnit. 

3) Žáci sedí po jednom v lavici. Lavice jsou rozmístěny ve třídě tak, aby byl zajištěn doporučený 

odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

4) Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků. 

5) V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušky, pokud je zachován rozestup 2 

metry (nejméně 1,5 metru). V případě bližšího kontaktu (např. skupinové práce), musí se roušky 

nosit i ve třídách. Rozhodnutí o nošení či nenošení roušky ve třídě rozhoduje vyučující.  

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

7) Žáci si o každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

8) Škola vede evidenci o docházce žáků do školy formou podpisových archů. 

 

 

POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19 

 
1) 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.  

2) Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 

místnosti a škola kontaktuje zákonného zástupce nezletilého žáka, aby si jej okamžitě vyzvedl ze 

školy. Zletilý ták opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného 

odstupu. O podezření je škola povinna informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci by byli 

umístěni do jiné místnosti, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

3) Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, opustí školu 

v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci pak budou umístěni do 

jiné místnosti, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  
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POSTUP PRO ŘEŠENÍ SITUACE, KDY ŽÁK PATŘÍ DO RIZIKOVÉ 

SKUPINY 

 

Riziková skupina: 
Do rizikové skupiny jsou řazeny osoby, které splňují rizikové faktory stanovené Ministerstvem  

zdravotnictví: 

 

1) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2) Chronické onemocnění plic s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (vč. středně 

závažného a závažného astma bronchiale). 

3) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (např. 

hypertenze). 

4) Porucha imunitního systému, např.: 

a. Při imunosupresvní 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/náhradní funkce ledvin 

(dialýza). 

8) Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří každý osoba, která osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 

některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 

Patří-li do rizikové skupiny zaměstnanec školy: 
Zaměstnanec zváží rizikové faktory a v případě přítomnosti ve škole věnuje zvýšenou pozornost při ochraně 

svého zdraví. 

Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní povinnosti 

vyplývající z pracovněprávního vztahu. Je-li to organizačně možné, umožní ředitel školy těmto osobám na 

jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním efektivnějších 

ochranných pomůcek nebo pověřením úkoly souvisejícími se zajištěním vzdělávání na dálku. 

 

Patří-li do rizikové skupiny žák školy: 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci případně zletilý žák zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na 

vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

 

Žáci a zaměstnanci školy budou s obsahem tohoto rozhodnutí ředitelky školy seznámeni 

prostřednictvím dálkového přístupu (zveřejněním na webových stránkách školy) a osobně oproti 

podpisu při vstupu do školy na první konzultaci.  

 

V Karlových Varech dne 05.05.2020      

 

 

         Mgr. Vendula Pušová 

         ředitelka školy 

 


