
Pokyn ředitele školy ze dne 4.5.2020 o obnovení osobní 
přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole od 11.5.2020 

 
Cesta do školy, pohyb před školou a v areálu 
 
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.  

• V areálu školy a před ní platí zákaz shromažďování žáků, je nutno dodržovat 
odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  

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

• 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, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě 
nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z 
přípravy. 

 
Pohyb ve škole 
 
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.  

• Žáci mimořádně nebudou využívat šatny, ihned po příchodu do třídy, musí každý 
použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 
sekund vodou a tekutým mýdlem).  

• Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu 
jeden žák v lavici ve třídě.  

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

 
Ubytování a stravování 
 
• Každý ubytovaný žák bude mít k dispozici vlastní pokoj a sociální zařízení. Hygienické 

potřeby si žáci pořídí vlastní. Přesnější instrukce k režimu na DM žáci obdrží po 
nástupu, který je možný v obvyklé časy od neděle 10.5. Případné další skutečnosti 
konzultujte na tel. č. 723432855. 

• Celodenní stravování ubytovaných žáků bude řešeno operativně podle počtu 
zájemců, stejně tak výdej obědů ve výdejně U Hradiska pro žáky dojíždějící. V obou 
případech nahlaste požadavky do středy do 12:00 na tel. 739369009 nebo e-
mailem na  jídelna@zemedelkaolomouc.cz  

• Obědy je možno rovněž vyzvedávat přímo v jídelně na Gorazdově náměstí - výdej do 
krabiček za příplatek 6,- Kč. 

 
Autoškola 
 
• Od 11. 5. 2020 budou rovněž probíhat jízdy v rámci výuky autoškoly pod vedením 

učitelů autoškoly. Žáci budou za tímto účelem kontaktováni telefonicky, nebo budou 
domluvy probíhat přímo ve škole. 

mailto:jídelna@zemedelkaolomouc.cz


 
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.  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 
funkce ledvin (dialýza).  
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  
 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený 
výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 
domácnosti.  
Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, 
pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s 
tímto vědomím.  
Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat 
před vstupem do školy.  
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:  

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví, a  

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  
  
 
Olomouc, 4.5.2020      Ing. Petr Sklenář, ředitel školy 


