
 

HARMONOGRAM KONZULTACÍ V TÝDNU OD 11. – 22. 5. 2020 

Den  
Časový 

harmonogram 

Třída 4. A Třída 4. B Třída 4. C 

Učebny 1.B/2.A 
(NB)  

Učebny CR/3.B Učebny 4.C/3.B 

Pondělí 
11. a 18.5. 

8:00 – 9:30 AGJ1-Br/FRJ2-Ru  AGJ-Te/CJL2-Ku 

9:45 – 11:15 FRJ1-Ru/CJL2-Ho  CJL1-Ku/RUJ-Ms 

11:30 – 13:00 CJL1-Ho/AGJ2-Br   

Úterý 
12. a 19.5. 

8:00 – 9:30  AGJ1-Te / EKO2-Hv  

9:45 – 11:15  EKO1-Hv / AGJ2-Te  

    

Středa 
13. a 20.5. 

8:00 – 9:30 PEK1-Ve/UCE2-Št  EKO1-Hv/UCE2-Pa 

9:45 – 11:15 UCE1-Št/PEK2-Ve  UCE1-Pa/EKO2-Hv 

    

Čtvrtek 
14. a 21.5. 

8:00 – 9:30  UCE 1-Hv / CJL2-Ku  

9:45 – 11:15  CJL1-Ku/ UCE 2-Hv  

    

Pátek 
15. a 22.5  

8:00 – 9:30 PRX1 Lá /PRX2 Ke PRA1 Pn /PRA2 Šá PRA1 Vz / PRA2 Sn 

9:45 – 11:15 učeb. VYT1/UCE  4. C/ gastro 

    

 

POKYNY PRO TŘÍDY  

TŘÍDA 4. A se dostaví do školy dne 11. 5. 2020 v 7:50 hod. ke vchodu ze dvora školy.  
Žáci se rozdělí do 2 učeben (1. B a 2. A NB) dle skupin – viz rozpis nástěnka u vchodu.  

TŘÍDA 4. C se dostaví do školy dne 11. 5. 2020 v 7:50 hod. ke vchodu Z Tyršovy ulice. 
Studenti se rozdělí do 2 učeben (4. C a 3. B SB) dle skupin – viz rozpis nástěnka u recepce.  

TŘÍDA 4. B se dostaví do školy dne 12. 5. 2020 v 7:50 hod. ke vchodu Z Tyršovy ulice. 
Studenti se rozdělí do 2 učeben (CR a 3. B SB) dle skupin – viz rozpis nástěnka u recepce. 

Žáci budou dodržovat 2 metrové rozestupy mezi sebou. Jejich povinností je mít zakrytá ústa a nos rouškou.   
Každý žák bude mít připraveno čestné prohlášení, které před vstupem do budovy odevzdá podepsané TU. 
Z hygienických důvodů si odloží v označené šatně, která bude označena pro danou třídu.  
Šatnu uzamkne dozor (úklid), přezůvky si žáci nosí s sebou domů. 
V budově školy je nutno ve společných prostorách nosit roušky, každý žák bude mít na den 2 roušky + sáček na 
jejich uložení.  
Ve třídě musí každý student použít dezinfekci na ruce (bude ve třídě každému k dispozici), stejně tak se doporučuje 
umytí rukou vodou a tekutým mýdlem.  
Ve třídě budou studenti sedět v připravených lavicích tak, aby dodržovali 2 metrový rozestup. Při dodržování 
tohoto rozestupu si ve třídě mohou sundat roušku a uložit ji bezpečně do sáčku.  
Po konzultačním bloku si opět vydesinfikují či umyjí ruce ve své třídě. V každé třídě se musí 1x za hodinu 5 min. 
větrat. Žáci se zdržují pouze v dané učebně, kam za nimi budou přicházet na konzultace jejich vyučující.  
Škola vede evidenci o docházce žáků.   

Na chodbách se žáci nezdržují ani při příchodu, ani o přestávkách. Je zakázáno vstupovat na dvůr školy.  
O přestávkách mezi konzultacemi se žáci pohybují v nejnutnějším případě po chodbě jen v patře, kde mají 
stanovenou třídu. 



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 

Přeji všem příjemné konzultace při důsledném respektování výše uvedených pravidel. 

 
 
Mgr. Lenka Svrčinová 


