
 

 

 

 

Pokyn ředitele školy  
 
Provoz SPŠ Otrokovice v období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku 
v období do konce školního roku 2019/2020 
 
 
Cesta do školy a ze školy 
Na žáky se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále „rouška) 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 
 

Příchod ke škole 

 Žáci se nebudou shromažďovat před školou 

 Budou dodržovat odstupy 2 metry 

 Pro všechny osoby platí povinnost zakrytí nosu a úst 
 

Vstup do školy 

 7:30 – 8:15 třídní učitelé na vrátnici předávají žákům informace, rozvrh konzultací, odvádějí 
žáky do učebny (platí pro maturitní třídy i třídy učebních oborů) 

 Při vstupu do školy odevzdá žák vyplněné čestné prohlášení – bude na www stránkách, 
v tištěné verzi na vrátnici 

 Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky 

 Každý žák má na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek 

 Při vstupu do školy je k dispozici dezinfekce 

 Na vrátnici je k dispozici rozpis výuky pro jednotlivé třídy 
 

V budově školy 

 Žáci se pohybují ve vyhrazených prostorech, nebudou využívat šatny (teoretické vyučování) 

 Před vstupem do třídy je doporučeno umýt si ruce na WC, dezinfekce je k dispozici v každé 
učebně 

 Žáci budou pracovat ve skupinách (max. 15 žáků) podle rozpisu, skupiny se nebudou stýkat 

 Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci 

 Během výuky nemusí žáci ani pedagogové mít roušku, pokud je zachován odstup 2m 

 Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve třídě 

 V každé třídě je nezbytné často větrat (min, jednou za hodinu 5 minut) 

 Vyučující vedou evidenci docházky 

 

Školní jídelna 

 Výdej obědů od 11:00 do 13:00 hod. 

 Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě 

 Rouška se odkládá při konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčku 

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci 
 
 
 
V Otrokovicích dne 5. 5. 2020 
 
 
 
Mgr. Libor Basel, MBA 
ředitel školy 


