Pokyn ŘŠ č. 6 k organizaci výuky v době trvání nouzového stavu
Organizace výuky a ochrana zdraví v době přípravy závěrečných ročníků k MZ a ZZ
1. Obecné informace
•

•

•

•

•

•

Všichni (učitelé, žáci, technický personál) jsou povinni se v plném rozsahu řídit pokynem
MŠMT k ochraně zdraví a provozu SŠ a konzervatoří pro období přípravy na MZ a ZZ a …
v období do konce školního roku 2019/2020 (k dispozici v učebnách, na webových
stránkách a sborovně)
Zodpovídají: všichni zúčastnění přípravy
Účast na přípravě k MZ a ZZ je organizována na základě dobrovolnosti. TU tříd HT4, KU3,
ST3 a CU3 provedou v termínu 4. -5. 5. průzkum svých tříd a do 5. 5. předají ŘŠ a ZŘTV
seznam žáků, kteří se přípravy zúčastní a seznam neúčastnících se žáků s uvedením
důvodu.
Zodpovídají: TU
Na základě provedeného průzkumu budou sestaveny v každé třídě studijní skupiny (max
15 žáků), které se dále nebudou měnit.
Zodpovídá ZŘTV
Žáci, kteří se nezúčastní přípravy k MZ a ZZ bez podstatného důvodu, budou
informování, že jejich příprava k MZ a ZZ distanční formou vzdělávání bude výrazným
způsobem omezena.
Zodpovídají: TU
Obsah přípravy a docházka žáků bude evidována v samostatné „třídní knize“ pro každou
skupinu zvlášť a po ukončení bude vložena tato složka do TK příslušné třídy.
Připraví: ZŘTV
Evidence obsahu OV a docházky žáků na OV bude zajištěna standardním způsobem.
Zajistí: ZŘPV a UOV

2. Rozmístění žáků v učebnách, rozvrhy přípravy k MZ, ZZ
•

Žáci budou rozmístěni do učeben dle následujícího rozpisu (předpoklad pro
maximální počet žáků):
Třída
HT4-A
HT4-B
KU3-A
KU3-B
CU3-A
CU3_B
ST3-Tr
ST3-Kr
ST3-Pe

Teorie
trvale
trvale
lichý
lichý
sudý
sudý
lichý
lichý
lichý

Učebna
uč. 4
uč. 13
uč. 9
uč. 8
uč. 9
uč. 8
uč. 2
uč. 12
uč. 11

Toalety
u uč. 4
u uč. 3
u uč. 9
u uč. 9
u uč. 9
u uč. 9
u uč. 3
u uč. 3
u uč. 3

Pozn.:

pro chlapce toalety u šaten
Zodpovídají: ZŘTV, TU

•

•

•

•

•

•

•

Pro případnou práci s počítači budou k dispozici učebny č. 5, 6. Každý vyučující
využívající počítačovou učebnu nahlásí tento záměr ZŘTV předem, aby bylo možné
provádět pravidelnou dezinfekci těchto učeben.
Zodpovídají: jednotliví vyučující
Žáci se budou zdržovat v uvedených částech školy a NEBUDOU vstupovat do jiných
prostor (mimo pokyny učitelů) a to i době přestávek.
Zodpovídají: jednotliví vyučující
Kromě OV žákyň oboru Krejčí je všem ostatním žákům zakázán vstup do 4. patra
budovy školy.
Zodpovídají: jednotliví vyučující
Žákům zapojeným do přípravy jsou k dispozici toalety dle výše uvedeného rozpisu, po
použití toalet je důležité dodržení všech hygienických pravidel včetně dezinfekce
rukou.
Informaci předají: TU
Příprava k MZ, ZZ v teorii bude organizována denně (u tříletých oborů cyklus sudý x
lichý týden) v rozsahu 4 - 6 hodin podle stanovených rozvrhů, které připraví po
konzultaci s učiteli ZŘTV do 7. 5.
Zodpovídá: ZŘTV
Příprava k ZZ v odborném výcviku bude organizována denně v příslušném týdnu.
Organizaci, rozsah hodin a rozpis bezpečnostních a hygienických opatření pro
jednotlivé obory stanoví písemně po konzultaci s UOV do 7. 5. ZŘPV.
Zodpovídá: ZŘPV
Obor kuchař-číšník bude v OV rovnoměrně rozdělen do dvou skupin („výrobní
středisko x odbytové středisko) v případě, kdy počet žáků zapojených v přípravě
převýší počet žáků stanovených na 1 UOV. Rozpis žáků a rozpis úkolů zajistí ve
spolupráci s UOV (Hr, Sa) ZŘPV.
Zodpovídá: ZŘPV

3. Bezpečnostní pravidla a ochrana zdraví
•

•

•

•

Žáci přicházejí do přípravy k MZ, ZZ individuálně dle stanoveného rozvrhu. Platí
pravidlo, že žáci jsou připraveni k výuce 5 minut před zahájením přípravy.
Zodpovídají: TU
Při vstupu do budovy školy si každý příchozí povinně vydezinfikuje ruce připraveným
dezinfekčním prostředkem. Dohled nad příchodem žáků do přípravy k MZ, ZZ a plnění
stanovených pravidel zajistí služba z řad pedagogů určená ZŘTV. ZŘTV stanoví
pravidla pro výkon dohledu.
Zajistí: ZŘTV + TU
Je zakázáno využívat 1 šatní skříňku 2 a více žáky, každý si ukládá věci do své vlastní
šatní skříňky, která mu byla přidělena v září 2019.
Zajistí: ZŘTV + TU
Každý žák je na den vybaven minimálně 2 ochrannými rouškami a sáčkem pro
odkládání roušek. Bez ochranné roušky se žák NESMÍ účastnit přípravy a musí být
z budovy vykázán (pokud nevyužije následující možnost).
Zodpovídá: každý vyučující

•

•

•

•

•

•

V případě akutní potřeby mohou žáci využít rezervy ochranných roušek, kterými
disponuje škola. Rouška je poskytnuta za úplatu (20,- Kč) v kanceláři sekretariátu
školy.
Informaci předají: TU
V průběhu vlastní výuky žáci mohou roušky odkládat při dodržení bezpečnostního
odstupu (2 m) a po dohodě s vyučujícím. Ve všech dalších fázích pohybu ve škole
(pracovišti OV) – příchod do školy, přestávky, skupinová výuka, odchod ze školy musí mít žáci nasazeny ochranné roušky.
Zodpovídají: všichni vyučující
Po celou dobu přípravy k MZ je zrušeno pravidlo o nutnosti společenského oblečení u
oboru Hotelnictví. Žáci (žákyně) se nepřevlékají.
Informaci předá: TU třídy HT4
Ve třídě sedí vždy 1 žák v lavici, všichni jsou povinni respektovat nařízené
bezpečnostní rozestupy (2 m). ZŘTV zajistí schematický rozvrh pro využívané učebny
včetně učeben IKT.
Zodpovídají: ZŘTV a všichni vyučující
Do budov školy a OV mají vstup pouze žáci a vyučující. Případný doprovod žáků má
vstup do budov školy přísně zakázán.
Informaci zajistí: TU
Do všech TK a deníků OV tříd účastnících se přípravy k MZ a ZZ bude proveden
záznam o proškolení: „Žáci (žákyně) účastnící se přípravy k MZ (ZZ) byli(y) dne …..
seznámeni(y) s pravidly ochrany zdraví v období přípravy na maturitní (závěrečnou)
zkoušku, uvedeným pravidlům plně porozuměli(y) a zavazují se je dodržovat.“ Podpis
TU
Zajistí: TU

3. Různé
•

•

•

•

Přípravy k MZ a ZZ se nezúčastní všichni žáci a vyučující, kteří patří do některé
z rizikových skupin, které stanovilo MZd (viz pokyn MŠMT a MZd)
Zodpovídá: vedení školy, všichni vyučující
Všichni žáci před zahájením přípravy předloží TU vyplněné a podepsané „Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Prohlášení
předají žákům s příslušným pokynem TU před 11. 5. Čestné prohlášení rozešlou TU
svým třídám elektronicky a ke stažení je i na webových stránkách školy.
Zajistí: TU
Průběžný úklid a dezinfekce školy bude prováděna v souladu s pokynem MŠMT silami
technického úseku.
Zajistí: vedoucí úseku THP
Vyučující zapojení do přípravy žáků k ZZ a MZ zajistí v průběhu dne pravidelné větrání
učeben v závislosti na aktuální potřebě a počasí (nejlépe po každé konzultační
hodině).
Zodpovídají: ZŘTV a všichni vyučující
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