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Žáci závěrečných ročníků,

     od 11. 5. 2020 již nebudou mít žáci závěrečných ročníků (3.A a 5.C) alternativní výuku 
formou of line. Na základě rozhodnutí ministra školství budou zařazeny konzultace 
k maturitním předmětům. Tyto konzultace proběhnou v sobotu dne 16. 5. 2020 v době od 
8.00 do 16.00 hodin prezenční formou.
Konzultace nejsou v žádném případě formou doučování k maturitní zkoušce, ale slouží 
žákům k řešení konkrétních problémů týkajících se jednotlivých maturitních předmětů. 
Vyučující je žákům k dispozici a snaží se s nimi jejich podněty řešit.

Podmínky konání konzultací

1. Rozvrh konzultací a přihlášení žáků k nim
a) Rozpis konzultací bude zpracován vedením školy a nejpozději ve čtvrtek dne 14. 5. 2020 
bude zveřejněn pomocí dálkového přístupu (www stránky školy – rubrika „maturitní 
zkoušky“, třídní e-maily 3.A a 5.C).
b) Žáci, kteří budou mít zájem se zúčastnit prezenčních konzultací z konkrétních předmětů, 
se na ně přihlásí nejpozději do úterý 12. 5. 2020 školním e-mailem (info@souor.cz). Ti, kteří 
nebudou přihlášeni, se nemohou konzultací zúčastnit! 
c) Konzultace nejsou povinné a docházka se nesleduje.
d) Konzultace budou probíhat po předmětech dle předem stanoveného rozvrhu.
e) V návaznosti na přihlášení žáků na prezenční konzultace vedení školy připraví skupiny 
žáků (maximálně 15 účastníků) bez ohledu z jaké třídy žák je (zda 3.A nebo 5.C). Tyto 
skupiny jsou závazné, žáci je musí dodržovat a nesmí si je svévolně měnit! 
f) Po celou dobu prezenčních konzultací je v platnosti nařízení MŠMT o ochraně zdraví a 
provozu středních škol v době přípravy na maturitní zkoušku – viz předchozí e-mail. Všichni 
žáci se s tímto dokumentem seznámí a budou se jím řídit.

2. Prezenční konzultace
a) Prezenční konzultace se účastní pouze žáci, kteří se na ni řádně přihlásili (je třeba se 
hlásit na každý konzultační předmět zvlášť – konzultace budou z předmětů: český jazyk a 
literatura, ekonomika a účetnictví, německý jazyk, anglický jazyk).
b) Každý žák přicházející na prezenční konzultace předá při vstupu do budovy podepsané 
čestné prohlášení o bezinfekčnosti a nepřítomnosti rizikové osoby ve svém okolí, které je 
ke stažení na webu školy – rubrika „maturitní zkoušky“. Bez tohoto prohlášení nebude 
umožněn vstup do budovy (upozornění: z důvodu ochrany zdraví bude v 8.00 hod budova 
uzavřena).
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c) Každý žák má na den s sebou min. 2 roušky, sáček na uložení roušky. Bez těchto 
prostředků nebude do budovy vpuštěn (v případě sundání roušky ve třídě si ji každý žák 
ukládá do svého sáčku).
d) Žák přihlášený na prezenční konzultaci se dostaví nejpozději 10 minut před 8. hodinou. 
Nahlásí při vstupu své jméno, aby bylo možno provést kontrolu. Pokud přijde do školy 
později, nebude do budovy vpuštěn.
e) Ve společných prostorách školy chodí všichni žáci i zaměstnanci zásadně v roušce, nebo 
jiném ochranném prostředku a zbytečně se v těchto prostorách nezdržují.
f) Roušku si žáci mohou sundat pouze ve třídě s tím, že musí mezi sebou dodržet min. 1,5 m 
rozestupy. V lavicích sedí vždy 1 žák, a to střídavě v jednotlivých řadách lavic (ne tedy v lavici 
za sebou).
g) Po příchodu do školy si žáci řádně umyjí ruce mýdlem pod tekoucí vodou (nejlépe na WC) 
a provedou dezinfekci. K utření rukou použijí papírové utěrky.
h) V případě potřeby hygieny vždy si žáci umyjí a vydezinfikují ruce.
i) O přestávkách mohou žáci opustit budovu, ale musí dodržovat rozestup min. 2 metry a 
musí mít zakryté dýchací cesty.
j) V případě, že by vyučující měl podezření na zdravotní potíže žáka během konzultace, může 
jej bez dalšího šetření z konzultace vykázat a žák potom co nejrychleji opustí budovu školy.

Ve Starém Plzenci dne 5. 5. 2020


