
Zásady školní výuky pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku 

na SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno 

 

Období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku bude zahájeno v pondělí 11. května 2020 a jeho 

ukončení bude upřesněno po zveřejnění termínů společné části maturitní zkoušky. Výuka bude probíhat 

podle rozvrhu, který bude zveřejněn ve středu 6. května 2020. Žáci se budou učit ve skupinách nejvýše 

po 15 osobách.  

Žádný žák, který vykazuje některý z příznaků nemoci Covid-19, nesmí vstoupit do školy. Pokud 

by začal příznaky pociťovat ve škole, je povinen tuto skutečnost nahlásit a neprodleně školu 

opustit. Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem. 

Při prvním vstupu do školy odevzdají žáci Čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci 

Covid-19. Toto prohlášení je přílohou těchto zásad, seznámí se s ním včetně vyjmenovaných 

rizikových faktorů a podepsané jej přinesou s sebou, popř. jej podepíší při prvním vstupu do 

školy. Žáci s rizikovými faktory či žáci žijící ve společné domácnosti s osobou s rizikovými faktory 

zváží účast na přípravě na maturitu. 

Pro toto období platí následující pravidla: 

Cesta do školy 

- je třeba dodržovat obecná pravidla týkající se nošení roušek a udržování bezpečného odstupu 2 metry. 

 

Příchod ke škole a pohyb před ní 

- žáci se nemohou shromažďovat před školou, platí nošení roušky a dodržování odstupu 2 metry. 

 

Vstup do budovy školy 

- žáci se nemohou shromažďovat v jiných prostorách školy, než jsou třídy (případně jídelna), ve všech    

  společných prostorách platí nošení roušek a bezpečnostní odstup 2 metry; 

- do školy vstupují pouze žáci školy, vstup doprovodu do školy je zakázán; 

- každý žák musí mít s sebou na den 2 roušky a sáček na jejich uložení; 

- při opakovaném nedodržení pravidel nebude žáku vstup do školy umožněn; 

 

V budově školy 

- je třeba minimalizovat kontakt žáků jedné vyučovací skupiny s jinými žáky; 

- toalety budou vybaveny dezinfekcí, tekutým mýdlem a papírovými ručníky, stejně jako všechny   

  učebny; 

- přestávky budou žáci trávit ve třídě nebo na školním dvoře; 

- každou přestávku se bude větrat; 

- průběžně po celý den bude probíhat dezinfekce všech často používaných předmětů (kliky atd.) 

 

Ve třídě 

- každý žák okamžitě po vstupu do třídy je povinen použít dezinfekci na ruce (doporučuje se i jejich   

   předchozí umytí); 

- v průběhu pobytu ve třídě žáci, po dohodě s vyučujícím nemusí nosit roušku, pokud je zachován  

https://www.cichnovabrno.cz/img/vyuka/cestne_prohlaseni.pdf


  rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru); pokud k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se   

  nosit roušky i ve třídě; 

- při sejmutí roušky ji každý žák uloží do sáčku; 

- žáci sedí v lavicích po jednom; 

- je nezbytné často větrat; 

- o docházce je vedena evidence. 

 

Pravidla pro stravování 

- ve škole budou poskytovány obědy. Žáci si objednají obědy nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 do 10.00   

   hodin;  

- při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě; 

- do společných prostor jídelny vstupují žáci s rouškou; 

- rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku; 

- před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci; 

- zvýšenou měrou se dodržují se základní hygienická pravidla. 

 

         

 

         Ing. Olga Hölzlová, v.r. 

               ředitelka školy 

 

 

V Brně den 5.5. 2020 

   

   


