
 

 

Konzultace žáků a třídnické hodiny – 2. stupeň  

Pravidla pro pohyb žáků ve škole a v na pozemku školy 

Na konzultaci do školy nebo třídnickou hodinu mohou přijít jen žáci, kteří se s vyučujícím 

na konzultaci (třídnické hodině) dohodnuli předem.  Maximální počet žáků ve skupině / třídě je 

15 žáků. 

Pokud měla skupina / třída více žáků, je nutné, aby se žáci na konzultaci / třídnickou hodinu 

předem zaregistrovali - pokyny k registraci (přihlášení) obdrží od vyučujícího. 

Příchod do školy 

1. Žáci přichází ke škole dle platných pravidel pro pohyb na veřejnosti. 

2. Příchod žáků je možný maximálně 20 minut před dohodnutým začátkem vyučování. 
Doporučujeme ovšem tento čas zkrátit na minimum. 

3. Po vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce (dezinfekce je zajištěna). 

4. Žáci jdou přímo nejkratší cestou do třídy, která jim byla určena (nepřezouvají se). 

Činnost ve třídě 

5. Ve třídě žáci usednou do lavice, ve které seděli (popřípadě do nejbližší volné lavice) a tak, 
že v každé lavici sedí jeden žák. Věci si mohou odložit na sousední židli nebo do lavice. 

6. Při prvním příchodu do školy odevzdají žáci řádně vyplněný a potvrzený (zákonným 
zástupcem) dokumentem „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO 
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“. Pokud žák nebude mít s sebou vyplněné a podepsané 
prohlášení, bude odeslán domů. 

7. Konzultace proběhne dle stanoveného a předem oznámeného harmonogramu. 

8. Po celou dobu konzultace: 

 Budou mít žáci řádně nasazenu roušku (pokud vyučující nestanoví jinak – například při pití 
atd. / doporučujeme, aby žáci během konzultace nic nejedli), 

 Žáci budou na jednom místě (nebudou se pohybovat po třídě), 

 V případě potřeby, požádají vyučující o dovolení a odejdou na záchod (po jednom), 

 Budou dodržovat pokyny vyučujícího (popřípadě dalších pracovníků školy), 

Odchod ze školy 

9. Po ukončení konzultace si žák vezme z místa všechny svoje věci (lavice zůstane naprosto 
prázdná, aby ji bylo možné vydezinfikovat). 

10. Na pokyn vyučujícího nejkratší cestou opustí školu (budovu školy, ale i pozemek školy), aby 
nedošlo ke kontaktu s další skupinou především mladších žáků, která se může na pozemku 
školy pohybovat). 


