
Milé maturantky, milí maturanti, 

 
jak jistě víte, od pondělí 11. května je možná dobrovolná konzultační výuka u maturitních ročníků. Na základě 
pokynů z MŠMT jsme připravili následující harmonogram výuky: 

1.       Rozvrh konzultační výuky: 

Rozvrh pro jednotlivé třídy je uveden v příloze č. 1. Vaše docházka je dobrovolná. Dle nařízení MŠMT nesmí 
být v jednu chvíli v učebně více než 15 žáků a učitel. 

Jen u předmětu ČJ byly třídy rozděleny do pevných, neměnných skupin, protože pouze z tohoto předmětu 
maturují všichni žáci.   

U ostatních předmětů o složení skupiny bude rozhodovat příslušný vyučující tak, aby nebyl překročen limit 
15 žáků. Vyučující Vás budou informovat. 

Výuku jsme se snažili rozvrhnout do čtyř pracovních dní (pondělí až čtvrtek) s tím, že v pátek je výuka 
minimální a je zde tedy prostor pro případné individuální konzultace. 

Škola bude otevřena pro výuku od 8:00 hod. a uzavře se po skončení posledního bloku v 14:30 hod. 

Daný rozvrh bude podle dostupného harmonogramu MŠMT platný maximálně do 1. června, kdy mohou začít 
maturitní zkoušky. O průběhu letošních maturitních zkoušek Vás budeme informovat v okamžiku, kdy 
obdržíme příslušnou vyhlášku. 

2.       Zajištění hygienických předpisů 

Každému zaměstnanci školy a studentovi, který přichází do budovy gymnázia, bude od pondělí 11. května 
změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 
odpovídat známým příznakům COVID 19, nesmí do školy vstoupit. Vchod do gymnázia bude umožněn pouze 
dvorem, kde bude v době stanovené rozvrhem pedagogický dohled. Ve škole se nebudete přezouvat, aby se 
zabránilo shromažďování v šatnách. Po vstupu do budovy budete procházet přes dezinfekční rohožku a poté 
přejdete neprodleně do určené učebny. Ve třídách budete sedět po jednom v lavici a po skončení výuky 
budovu školy okamžitě opustíte. Pokud máte „volné okénko“ mezi jednotlivými bloky, můžete opustit budovu 
školy, jinak se budete zdržovat v dané učebně. Případné stěhování do jiné učebny (např. odborné) bude 
probíhat deset minut před začátkem konzultace. 

Z nařízení MŠMT dále plyne: 

-          učebny je nutné pravidelně větrat, 
-          ve třídě je k dispozici dezinfekce, mýdlo a papírové ručníky, 
-          průběžně během dne bude probíhat úklid a dezinfekce prostor, 
-          každý žák musí mít minimálně dvě roušky na den a sáček na jejich uložení, 
-          roušky jsou povinné ve všech společných prostorách. V době výuky o jejich případném sejmutí 
rozhoduje vyučující, 
-          při přesunech je vhodné dodržet vzdálenost dvou metrů, pokud je to možné. 

Vyučující má právo vykázat žáka z výuky, pokud nebude respektovat daná pravidla. O takové situaci 
neprodleně bude informovat vedení školy. 

3.       Zajištění BOZP a bezinfekčnost 

Dle nařízení MŠMT musí každý žák při prvním vstupu do školy odevzdat „Čestné prohlášení o neexistenci 
příznaků virového infekčního onemocnění“ (příloha č. 2) a to vyplněné a podepsané. 

Dle nařízení MŠMT mám povinnost Vás upozornit, že při cestě ze školy a do školy se na Vás vztahují obecná 
pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

-          zakrytí ústa a nosu ochrannými prostředky, 
-          dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 



4.       Ostatní informace 

Od 10. května bude pro ubytované maturanty v provozu internát školy. Podrobné informace pro ubytované 
na internátu budou zaslány ve středu 6. května. Školní jídelna nebude ale zajišťovat stravování. 

  

Milé maturantky, milí maturanti, je opravdu velmi obtížné připravit program konzultační výuky tak, aby bylo 
vše v pořádku dle předpisů. Jednodušším řešením by bylo samozřejmě školu neotvírat, ale chtěl jsem vyjít 
vstříc požadavku kantorů i Vás - žáků a umožnit tak co nejkvalitnější přípravu na maturitní zkoušky. 

 

Hezký den 

Martin Maršík 

 


