
Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách 
 
Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 zajišťuje vzdělávání dle mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví pro žáky posledních ročníků střední školy za účelem přípravy na 
závěrečnou nebo maturitní zkoušku, a to formou skupinových a individuálních konzultací, 
které budou zahájeny v pondělí 11. 5. 2020 (přesný harmonogram konzultací bude 
upřesněn). 

Účast je žákům doporučená, není však povinná. Zletilý žák nebo zákonný zástupce 
nezletilého žáka zváží účast především tehdy, patří-li on nebo osoba, která s ním žije ve 
společné domácnosti do rizikové skupiny (rizikové faktory jsou uvedeny v dokumentu 
MŠMT).  

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-
19 nesmí  do školy vstoupit. Pokud se příznaky infekce u žáka zjistí, zletilý žák opustí školu v nejkratším 
možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu, v případě nezletilého žáka budou 
vyzváni zákonní zástupci k okamžitému převzetí žáka. O podezření informuje škola spádovou 
hygienickou stanici.   
                                                        
Před začátkem vzdělávání zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka vyplní a 
podepíše ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO 
ONEMOCNĚNÍ.  

Vstup do budovy školy a odchod 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.  
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

 
V  budově školy 
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je 
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. Při pohybu žáků mimo třídu je 
vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). Před opuštěním 
učebny si všichni žáci  na celou dobu mimo učebnu nasadí roušky.  
 
V učebně 
Po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou 
(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Žáci sedí v lavici po jednom. V průběhu 
pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup  2 metry 
(nejméně 1,5 metru).  Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí  se roušky 
nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. V každé třídě je nezbytné 
často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). Vyučující na začátku každé konzultační 
hodiny provedou evidenci žáků.   
 

 

   
 


