
Škola nezaručuje, že konzultace povede učitel, který ve třídě letos tyto předměty vyučoval. 

Z organizačních důvodů není přípustné, aby žák docházel ke konzultaci pouze na jeden předmět. 

Časový rozpis konzultačního dne: 

7.30 – 7.40 h – shromažďování se před školou, u přiděleného vyučujícího - se svou konzultační 

skupinou. Kontrola hygienických pomůcek, výběr čestného prohlášení. 

7.45 h – odchod do školy. Vstup je dovolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. V případě 

pozdního příchodu nelze již do školy vstupovat. Porušení tohoto pravidla by bylo pokládáno za 

porušení hygienických opatření. 

7.50 h – dezinfekce rukou, eventuálně může proběhnout měření teploty bezkontaktním teploměrem.   

8.05 – 8.10 h – evidence docházky žáků 

8.10 h – 9.10 h – 1. hodina konzultace (JČ – M – AJ dle rozpisu) 

9.10 h – 9.25 h – hygienická přestávka – větrání třídy, dezinfekce rukou, organizovaná návštěva toalet 

(organizaci zajistí vyučující 1. hodiny). Pitný režim – pít je dovoleno pouze na přiděleném místě 

v lavici. 

9.25 – 10.25 h – 2. konzultační hodina (M – JČ – AJ dle rozpisu) 

10.25 h – 10.35 h – dezinfekce rukou, úklid a větrání třídy, odchod do vestibulu. Při opouštění školy 

nutno dbát na zákaz styku s žáky z ostatních konzultačních skupin. V případě, že by hrozilo 

promíchání, skupina, která přichází do vestibulu  jako následující, setrvá v dostatečném odstupu až 

do opuštění vestibulu skupinou předchozí. 

Žáci odcházejí ze školy bezodkladně domů. 

 

Při podezření na možné příznaky COVID – 19  (citace z materiálu vydaného MŠMT) 

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 a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 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. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné 

teploty.  

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v 

nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do 

jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám 

zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. 

 

 

 


