Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace,
Jiráskova 841/1a, Krnov 794 01, telefon: 554 637 460, www.spgs-szs.cz, e-mail: info@spgs-szs.cz

Vážení rodiče, milí žáci maturitních ročníků,
v souvislosti s možností osobní přítomností žáků ve škole od 11. 5. 2020 za účelem účasti
na konzultacích k maturitní zkoušce bychom vás rádi seznámili s podmínkami pro jejich
konání.
Prosím o pozorné přečtení.

I.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:


II.

zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Příchod ke škole a pohyb před školou

Žáci při příchodu i odchodu do a ze školy dodržují tato pravidla:







III.





neshlukují se před budovou školy, ale vcházejí a vycházejí do a z budovy plynule,
v případě možného setkání před školou s ostatními žáky dodržují odstup 2 metry,
pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
žáci 4. A, 4. C vstupují do budovy školy (Jiráskova 841/1a) hlavním vchodem a tento
vchod používají i při odchodu, popř. pro trávení přestávek,
žáci 4. B vstupují do budovy školy (Jiráskova 841/1a) vchodem u tělocvičny a tento
vchod používají i při odchodu, popř. pro trávení přestávek,
žáci 4. D a 5. E vstupují do budovy školy (Husovo náměstí 1) vchodem ze dvora a tento
vchod používají i při odchodu, popř. pro trávení přestávek.
Pravidla po příchodu do školy
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Žáci se pohybují pouze ve vymezených prostorách (určená třída dle rozvrhu, WC na
stejném patře jako třídy a chodba).

IV.
Ve třídě
 Po příchodu do školy si žáci navléknou připravené návleky umístěné u vchodu a
vydezinfikují si ruce. Každý musí použít dezinfekci na ruce.
 Svršky si žáci odkládají v zadní části třídy.
 Žáci dodržují zasedací pořádek ve třídě dle instrukcí školy.
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Skupiny žáků budou stanoveny podle zjištěného zájmu a oznámeny zprávou
v EduPage.
Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden
žák v lavici ve třídě.
V průběhu pobytu ve třídě 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 třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

V.
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, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti (učebna č. 107 v budově na Jiráskové a č. 3 v budově na Husově
náměstí). Zletilý žák 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.
VI.
Stravování
 Žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).
 Rouška se odkládá při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 Při jídle se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
VII.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou, např. hypertenze.
3. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
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4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).
7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
VIII. Prohlášení k rizikovým faktorům
 Rodiče a zletilí žáci se seznámí s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví – viz bod VII.
 Zletilí žáci se svými rodiči zváží, zda do rizikové skupiny nepatří oni nebo osoba, která
s nimi žije ve společné domácnosti (do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje
alespoň jeden bod uvedený v bodě VII.).
 Žáci maturitních ročníků odevzdají/podepíší písemné čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta
chuti a čichu apod.) a o seznámení s rizikovými faktory při příchodu do školy.
IX.
Další ustanovení
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

V Krnově dne 4. 5. 2020

Mgr. Jana Chlebovská
ředitelka školy

