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Žáci maturitních ročníků jsou povinni se seznámit a řídit tímto manuálem pro organizaci a realizaci 
konzultací v budovách Gymnázia, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45. Žák je povinen dodržovat stanovená 
hygienická a jiná pravidla; jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení 
žáka z přípravy. 
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1. Vzdělávací aktivity a skupiny žáků  
 Vzdělávací aktivity jsou pro žáky dobrovolné a jsou realizovány podle mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky posledních ročníků všech oborů vzdělání 
Gymnázia, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45 za účelem přípravy na maturitní zkoušky.  

 Ředitel školy si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, jaké vzdělávací aktivity a v jakém 
rozsahu budou realizovány s tím, že bude v maximální možné míře upřednostněna 
distanční forma konzultací např. prostřednictvím videokonferencí. Pokud distanční výuka 
není efektivní, bude se realizovat prezenční forma konzultací na základě předchozího 
přihlášení žáků ke konzultaci u jednotlivých vyučujících. 

 Obsah a formu všech vzdělávacích aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická 
a epidemiologická opatření.  

 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých 
tříd nebo z jedné třídy.  

 Maximální počet osob ve skupině je 12 (žáci a učitel). Vždy musí být splněna podmínka 
jednoho žáka v lavici s rozestupy mezi lavicemi (viz bod 6).  

2. 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.  

3. Příchod ke škole a pohyb před školou  
Pohyb žáků před vstupem na pozemku školy se řídí těmito principy:   
 Minimalizovat velké shromažďování osob v areálu školy. 
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními.  
 Pro všechny osoby nacházející se na pozemku školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. Každá 

osoba bude vybavena minimálně 2 ks ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu a sáčkem 
k jejich přepravě a uložení. 

 Pokud je to nutné v závislosti na počtu přihlášených žáků, škola má právo rozvrhnout časy 
příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí.  

 Škola si vyhrazuje právo stanovit přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze 
školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. 

4. Vstup do budovy školy  

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům maturitních tříd všech oborů vzdělání, 
nikoliv doprovázejícím osobám.  

 Pro vstup do školy využijí všichni přihlášení žáci maturitních tříd všech oborů vzdělání na 
konzultace svůj čip, ISIC kartu popř. jiné médium. 

 Žáci mají povoleno vstupovat pouze do budovy A (vchodem pro návštěvy vlevo), pokud mají 
konzultaci plánovanou rozvrhem hodin na budově A. Pokud mají konzultaci plánovanou 
v učebně na budově B, vstupují vchodem na budově B. Při vstupu jsou žáci povinni 
zachovávat minimální rozestupy 2 metry. 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.    
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 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich nedodržování je důvodem k 
nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.  

 Žáci po vstupu do školy při zachování minimálně dvoumetrových rozestupů jdou přímo od 
vchodu školy do učebny, kde bude probíhat konzultace. 

5. V budově školy  
 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor 

je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami.  
 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 

metru).  
 V průběhu přestávek mezi konzultacemi může škola žákům určit vnitřní nebo venkovní 

prostor, kde budou trávit přestávku (při dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné 
(nejméně 1,5 metru)), aby ve třídě určené ke konzultaci bylo možné provést průběžné čištění 
a dezinfekci povrchů (např.  kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa 
k sezení).  

6. V učebně, kde probíhá konzultace 
 Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do učeben. Po vstupu do místnosti všichni 

účastnící konzultace provedou dezinfekci rukou.  
 Maximální počet osob ve skupině je 12 (žáci a učitel) s tím, že je nezbytné dodržet zásadu 

jeden žák v lavici v učebně. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud 
je to nezbytné ve vztahu k přípravě na maturitní zkoušku.  

 Během konzultace nemusí žáci ani učitel nosit  roušku, pokud se takto dohodnou a pokud  je  
zachován  rozestup  2 metry (nejméně 1,5 metru).  Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. 
při skupinové práci), roušky se nosit musí. 

 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Je nutné zajistit takové 
rozmístění lavic v učebně, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry 
(nejméně 1,5 metru) – žáci budou obsazovat první, třetí a pátou řadu lavic popř. poslední 
s tím, že bude potažena od předchozí tak, aby byla splněna vzdálenost 2 metrů. 

 Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce.  
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem, proto bude probíhat ve všech učebnách, 

určených ke konzultacím, minimálně jednou za 1 výukovou hodinu po dobu minimálně 5 min.  
 Každý učitel vede evidenci o docházce žáků do školy, kterou po skončení konzultace odevzdá 

v kanceláři školy.  

7. Při podezření na možné příznaky COVID-19  
 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 vstoupit do školy.  

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, musí neprodleně opustit školu. 
 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. 
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 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.  
                                                           

8. Osoby s rizikovými faktory  
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:   
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, 

např. hypertenze.  
4. Porucha imunitního systému, např.   

a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  
b. při protinádorové léčbě,  
c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.  
d. těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).  

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza).  
7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  
Pokud splňujete alespoň jeden bod z výše uvedených rizikových faktorů nebo pokud některý z 
bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s Vámi žije ve společné domácnosti, doporučujeme, abyste 
zvážili tyto rizikové faktory a osobní účast na konzultaci ve škole.  

 
 
 

V Olomouci 5. 5. 2020. 
 
 

PhDr. Karel Goš, 
ředitel školy 
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