
Organizace konzultací OV pro závěrečné ročníky obor Řezník - uzenář 

 

Konzultace praktického vyučování budou probíhat v termínu a ve složení skupin: 

18.5. 2020   Praskova  1. skupina ( Filip Orlík, Daniel Šalata ) 8:05 – 9:45 

                                        2. skupina ( Ondřej Klos, Pavel Vilášek) 10:00 – 11:45 

 

20.5. 2020   Praskova  1. skupina ( Filip Orlík, Daniel Šalata) 8:05 – 9:45 

                                        2. skupina ( Ondřej Klos, Pavel Vilášek )10:00 -  11:45 

 

22.5. 2020   Praskova  1. skupina ( Filip Orlík, Daniel Šalata) 8:05 – 9:45 

                                        2. skupina ( Ondřej Klos, Pavel Vilášek) 9:45 – 11:45 

 

 

 Konzultace jsou pro žáky dobrovolné 

 Skupiny jsou rozděleny po dvojicích do dvou skupin, vyvěšeno bude v bakalářích 

 Žáci nosí do školy 2 ks roušek a sáček, nejlépe s gumičkou, do kterého odloží použitou roušku 

 Při prvním vstupu do školy se žáci prokážou čestným prohlášením, či kartičkou o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění. 

 Do školy budou žáci chodit v odstupech 2 metry. 

 Po příchodu si žáci odloží svrchní oděv a boty do určené skříňky v šatně. Přezůvky si žáci 

budou nosit domů. 

 Z šatny žáci odchází do přímo určené třídy, v tomto případě do Gastro kuchyně, před 

vstupem si vydezinfikují ruce, stále mají nasazené roušky. 

 Skupiny žáků mají konzultaci po dvou hodinách, mezi každou skupinou je časová prodleva 15 

minut tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkaly. Před každou konzultací vyučující vyvětrá. 

 Na začátku konzultace zapíše vyučující do listu evidence žáků jejich přítomnost. 

 Po ukončení dvou hodinové konzultace žák odchází ze školy, nezdržuje se na chodbách, při 

použití toalety použije dezinfekční prostředek. 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu a jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy! 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po 

prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého 

žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. 

 

 

Platnost od 11. 5. 2020 


