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POKYN
ŘEDITELKY ŠKOLY

K REALIZACI VÝUKY OD 11. 5. 2020
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o umožnění přípravy žáků
posledních ročníků středních škol na vykonání maturitní zkoušky od 11. května 2020,
s přihlédnutím k materiálu MŠMT, stanovící základní provozní podmínky při provádění výše
uvedené přípravy, v y d á v á m tento pokyn, který rozpracovává a konkretizuje pro žáky i
zaměstnance TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s. r. o. (dále jen „škola“)
jednotlivá opatření, kterými jsou výše vymezené osoby povinni se řídit.
I.
Výuka zaměřená k přípravě na maturitní zkoušku je dobrovolná a je na zvážení
každého, zda se ji chce zúčastnit. Žáci budou navštěvovat výuku dle harmonogramu
(Příloha č. 1). V jiné dny je možný pohyb žáků ve škole pouze ve výjimečných případech.

II.
Při prvním vstupu do objektu školy podepíše žák i zaměstnanec Čestné prohlášení
(Příloha č. 2), jehož obsahem je i vymezení rizikových faktorů Ministerstvem zdravotnictví
ČR.
Pokud žák i zaměstnanec Čestné prohlášení nepodepíše, nebude jim osobní účast ve škole
umožněna.

III.
Základní provozní podmínky
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 (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:
 Vstup žáků do budovy školy bude umožněn vždy 30 minut před zahájením výuky a
nejpozději 30 minut po skončení je nutné budovu opustit, pokud nebude žák domluven
s vyučujícími či s vedením školy jinak.
 Před školou a při vstupu do budovy je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s
krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 Nedodržení výše zmíněných bodů je důvodem k nevpuštění žáka do školy
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení



Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Před vstupem do budovy školy může probíhat měření tělesné teploty. V případě
naměření hodnoty 37 a více, nebude vstup do budovy umožněn.

V budově školy
 Žáci se mohou pohybovat pouze na patře, které je pro ně vyhrazeno (viz. Příloha č. 1)
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich nedodržování je
důvodem k vyřazení žáka z přípravy.
 Žákům nebudou zpřístupněny šatní skřínky (oblečení lze odložit v učebnách), také
automat na kávu.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 Na učebnách a toaletách bude pro potřebu žáků k dispozici desinfekce a jednorázové
papírové ubrousky.
 V průběhu přestávky není možné se volně pohybovat po škole (pouze po vyhrazeném
patře).
Ve třídě
 Neprodleně 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).
 Během výuky bude na rozhodnutí pedagoga, zda žáci budou muset mít nasazenou
roušku. Každý žák bude sedět v lavici sám a bude se řídit pokyny vyučujícího.
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při
sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 V průběhu vyučování bude probíhat pravidelné větrání (minimálně jednou za hodinu
po dobu 5 min) a následně vždy o přestávkách.

V Prostějově dne 6. května 2020

Mgr. Anna ZEDNÍKOVÁ
ředitelka školy

