
Pravidla účasti na konzultacích pro žáky třetích ročníků SOŠ – OU 

obory E 

 

 Účast na konzultacích je dobrovolná, tudíž je na zvážení každého žáka, zda se  

zúčastní v souladu se svým zdravotním stavem a rodinnou situací. 

 

 Do školy budou vpuštěni žáci s vyplněným a podepsaným čestným prohlášením o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

 

 Pokud dojde v průběhu konzultací ke změně zdravotního stavu žáka nebo jeho 

rodinných příslušníků v souvislosti s nákazou Covid – 19 (karanténa, onemocnění), 

je povinen toto neprodleně nahlásit Vedoucímu učiteli (Zdeněk Kolínský), nebo 

příslušnému vyučujícímu. 

 

 Konzultace budou prováděny po třídách vždy v pondělí, úterý a středu. Rozsah 

konzultací je čtyři vyučovací hodiny, přestávka bude po dohodě s vyučujícím.  

Vždy budou přítomné dvě třídy a to tak, že budou umístěny v jednotlivých patrech 

školy s dodržením maximálního počtu žáků ve třídách. 

 

 Vstup do školy bude umožněn v konzultační dny v rozsahu: 8.25 – 11.30 hod. 

 

 Každý žák bude sedět samostatně v lavici. 

 

 Přítomní žáci se budou pohybovat v prostorách školy pouze na chodbě a toaletě na 

dobu nezbytně nutnou - při dodržování rozestupů, o přestávkách ve třídách. 

 

 Žáci nebudou používat šatny, po vstupu odejdou rovnou do třídy, dle rozpisu, který 

bude vyvěšen na vstupních dveřích. Do školy vpouští žáky pověřený dozor. 

Po ukončení výuky jim bude postupně umožněno vyzvednutí uložených věcí 

v šatně. (přezuvky, věci na TV). 

 

 Výuka – konzultace, je zaměřena vždy pouze na odborné předměty, které se týkají 

závěrečné zkoušky podle učebních oborů zastoupených ve třídě. 

Slouží jako příprava na ZZ. 

 

 Při vstupu, pohybu a pobytu žáků ve škole, jsou povinni všichni dodržovat 

hygienické nařízení – nošení roušek ve společných prostorách školy, zvýšená 

hygiena, používání desinfekčních prostředků. Každý žák je povinen po vstupu do 

školy si umýt ruce (20 – 30 sekund tekutým mýdlem) a použít desinfekci. Toto 

provést při každém pohybu žáka po opuštění vyhrazené konzultační místnosti. 

Žák je povinen mít s sebou dvě roušky a igelitový sáček na uložení použité roušky.  

Dále platí zákaz shlukování.   

Nošení roušky během výuky záleží na rozhodnutí vyučujícího.  

Při nedodržení hygienických nařízení bude žák z výuky vyloučen. 



 

 

 

 Při cestě do školy platí pro žáky platná pravidla chování v souladu s krizovými 

opatřeními. Při vstupu do areálu školy a v prostoru před vstupem do školy platí 

povinnost dodržování  2 metrových rozestupů. Zákaz shlukování.  

Před zahájením a po ukončení výuky – konzultací mají žáci zakázáno se pohybovat 

v prostorách areálu SOŠ – povoleno je pouze po přístupové cestě. Použijí nejkratší 

cestu do a ze školy. 

Prostory knihovny a tělocvičny nebudou v souvislosti s omezeným provozem 

využívány, ani otevřeny. 

 

 Při nedodržení hygienických nařízení bude žák z výuky vyloučen. 

 


