Pokyn ředitele školy
k provozu školy od 19. 4. do 2. 5. 2021
V Mladé Boleslavi, 18. 4. 2021
Na základě rozhodnutí a manuálů MŠMT ředitel školy stanovuje následující pravidla organizace
vzdělávání pro období od 19. dubna do 2. května 2021.
Všechny osoby vstupující do školy musí mít respirátor FFP2 nebo nano roušku srovnatelné kvality
nasazené na ústech a na nosu. Do školy nesmí vstoupit žádná osoba, která má příznaky nemoci COVID.
Všichni žáci a zaměstnanci školy musí nejprve jít na testování do testovací místnosti. Žáci, kteří jdou
na odborný výcvik, mají testovací místnost v učebně č. 29., žáci maturitních tříd PG4 a ISO4 mají
testovací místnost v učebně č. 32. Zaměstnanci se testují na sekretariátu.
Všichni testovaní postupují přesně podle pokynů testovacích týmů. Na výsledek testu čekají na chodbě
rozsazeni na lavičkách podle žlutých značek. Po oznámení negativního výsledku mohou odejít na
příslušné místo – dle rozpisu. Žáci a učitelé se testují v pondělí a ve čtvrtek (případně první následující
den pobytu ve škole). Nepedagogičtí pracovníci se testují vždy v pondělí. Proto je jejich pobyt na
pracovišti v pondělí nezbytně nutný.
Domovy mládeže budou v tomto období mimo provoz, neboť není možno zajistit splnění všech
podmínek pro otevření.
Testovat se žák/zaměstnanec nemusí, pokud přeloží originál příslušného potvrzení (je po dvou
očkování, prodělal Covid v období do 90 dnů, má platný PCR test ze schváleného zdravotnického
zařízení) v testovací místnosti, o čemž bude proveden zápis. Kopie dokladu bude založena.
Každý vedoucí testovacího týmu určí, kdo z týmu bude dohlížet na testované, kdo z týmu bude dělat
zápis o testování. Do příslušného sešitu budou zanesení všichni testovaní (jméno, příjmení, obor).
Pokud se bude test opakovat, musí být o tomto učiněn zápis.
Pokud bude někdo z testovaných pozitivní, nesmí pokračovat na konzultaci, okamžitě odchází z budovy
školy, ihned také kontaktuje svého obvodního lékaře a jde na PCR test. O výsledku testu neprodleně
informuje třídního učitele / ředitele školy. Další postup koordinuje ředitel školy, případně jím pověřená
osoba. Sekretariát školy kontaktuje ihned rodiče a vysvětlí mu další postup.
Fyzické konzultace tříd APE3 a CP3 zahajují dne 19. 4. 2021.
Fyzické konzultace tříd ISO4 a PG4 zahajují dne 20. 4. 2021. Třídní učitelé koordinují požadavky žáků, ti
osloví příslušného učitele, který následně kontaktuje ZŘŠ p. Beneše a ten požadavek zadá do tabulky,
pokud je termín volný. Konzultace je třeba domlouvat nejméně dva dny předem (ve čtvrtek nejpozději
na následující týden). Pouze úterní (20.4.) konzultace je možno řešit ještě v pondělí 19. 4. 2021
do 18.00 hodin.
Všechny přítomné osoby dodržují aktuálně platná pravidla. Zejména 4R – respirátory, rozestupy,
rozum, ruce (mytí a dezinfekce). Žáci nesundávají respirátory ani o přestávce. Pokud se potřebují
nadýchat, najíst, napít, využijí k tomu venkovní prostory školy – nikomu v naší škole nebude bráněno
v potřebě odejít na čerstvý vzduch.

Vchod do školy – zadní.
Testování vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo první den pobytu ve škole po tomto dni.
Rozpis fyzických konzultací a testování jednotlivých skupin tříd CP3 a APE3:
Cukráři:
6.00 – 9.30 Berkyová, Vilímová, Jeníčková, Fišerová, Svačinová – Mincbergerová
– testování v 5.50 v učebně č. 29
Testují: Klíma, Hofmanová, Reslová, Nosková, do PC zadává Susková
10.00 – 13.30 Červená, Mulačová, Holíková, Drahoňovská – Nováková
– testování v 9.50 v učebně č. 29
Testují: Hofmanová, Reslová, Nosková, do PC zadává Susková

Pekaři:
6.00 – 9.30 Pavlíková, Dvořáková, Košťáková, Lochmanová – Karešová
– testování v 6.00 v učebně č. 29
Testují: Klíma, Hofmanová, Reslová, Nosková, do PC zadává Susková
10.00 – 13.30 Holasová, Dutková, Šmerdová – Dubová
– testování v 10.00 v učebně č. 29
Testují: Hofmanová, Reslová, Nosková, do PC zadává Susková

Prodavači:
7.00 – 13.00 Müllerová, Dostál, Janas – testování v 7.00 v učebně č. 29
Testují: Klíma, Hofmanová, Reslová, Nosková, do PC zadává Susková
Po otestování se žáci sami přesunou na Karmelku.

Aranžéři:
6.30 – 10.00 Brůnová, Erbenová, Hercíková, Ledvinová, Šenberková – Dědková
– testování v 6.30 v učebně č. 29
Testují: Klíma, Hofmanová, Reslová, Nosková, do PC zadává Susková
10.30 – 14.00 Kutková, Mazačová, Rapcsaková, Svobodová, Ondráčková – Dědková
– testování 10.30 v učebně č. 29
Testují: Hofmanová, Reslová, Nosková, do PC zadává Susková

Žáci chodí na konzultace celý týden, pokud nejsou pozitivní.
Zaměstnanci se po příchodu do školy ihned hlásí na sekretariátu školy, na testování nastupují vždy
v pondělí a ve čtvrtek. Žáci i zaměstnanci dodržují ve škole všechna nařízení MZdr a MŠMT.
Nikdo ze zaměstnanců a žáků nevstupuje do jiných prostor, než je nezbytně nutné.
Maturitní třídy ISO4 a PG4 – rozpis bude aktualizován do tabulky – viz poslední strana dokumentu.

Všichni učitelé ihned po ukončení konzultace kontaktují paní uklízečku, aby mohly být
ihned provedena dezinfekce prostor. Zajišťují pravidelné větrání učeben dvěma okny – na
začátku hodiny, uprostřed hodiny a o přestávce – vždy nejméně 10 minut. Upozorňuji, že je
potřeba zajistit okna proti rozbití špalíčky.

Testování – služby (zaměstnanci školy)
Pondělí:
Čas:

5:50

6:00

6:20

7:00

Hofmanová, Reslová, Nosková,

7:50

8:00

9:50

10:00 10:10

(Beneš, Pištěk)

Úterý – učebna č. 32:
Čas:

7:40

9:50

10:00 10:10

Palička, Zakonovová, Fodorová

Pospíšilová

Středa – učebna č. 32:
Čas:

7:40

9:50

10:00 10:10

Horáková, Slezák, Holubová, Pospíšilová (Matějková)
Čtvrtek:
Čas:

5:50

6:00

6:20

7:00

7:50

8:00

9:50

10:00 10:10

Hofmanová, Reslová, Dajčová, Nosková (Říhová, Zavřel)
Pátek – učebna č. 32:
Čas:

7:40

9:50

10:00 10:10

Hradiská, Bělková, Pospíšilová (Kosinová)

Každý učitel, který bude mít fyzickou konzultaci si bude organizovat testování své skupiny.
Vyučující uvedení v závorce fungují jako náhradníci ve dnech, kdy se testují učební obory.
Časy znamenají zahájení testování, je třeba být připraven v učebně 29 nebo 32 alespoň o deset
minut dříve.
TESTOVÁNÍ – učební obory – učebna č. 29
maturitní obory – učebna č. 32
Rozpis fyzických konzultací dle skupin předmětů ISO4 a PG4:
PO

Jazyky + ČJL

ÚT

Odborné PG

ST

Oborné IS + OB

ČT

Odborné PG, učební obory

Pátek – velká dezinfekce školy a školních dílen

Žáci, kteří projevili o konzultace zájem:
ISO4

(OBP, UCE, Odborný výcvik)

1. skupina - Holubová, Košťáková, Kroupa, Kulhavá, Libich, Neumannová – učebna č. 63 /ODV 45/
2. skupina - Ataman, Čakrda, Čermáková, Krejčí, Kučava, Zaporojan – učebna č. 62 /ODV 45/

PG4
Hudební výchova – 15 lidí
Jiřenová, Vildová, Klacková, Machová, Lisá, Hložková, Svatá, Hejduková, Müllerová, Elsnerová,
Prášilová, Plavecká, Ditrichová, Malochová, Miartusová
Dramatická výchova – 18 lidí
Kelymanová, Vildová, Plavecká, Ditrichová, Staňková, Macháčková, Malochová, Miartusová,
Hložková, Lisá, Hejduková, Koštířová , Svatá, Machová, Prášilová, Müllerová, Elsnerová, Jiřenová
Výtvarná výchova – 4 lidi
Klacková, Plavecká, Lisá, Koštířová
Tělesná výchova – 19 lidí
Kelymanová, Prášilová, Svatá, Jiřenová, Miartusová, Plavecká, Hložková, Macháčková, Elsnerová,
Hejduková, Machová, Ditrichová, Lisá, Koštířová, Müllerová, Klacková, Staňková, Vildová,
Lupoměská
Angličtina – 10 lidí
Koštířová, Klacková, Lisá, Plavecká, Kelymanová, Hložková, Svatá, Vildová, Elsnerová, Hejduková

Třídní učitelka z těchto žákyň vytvoří 6 členné homogenní skupiny a v pondělí 19. 4. 2021 je zašle ZŘŠ p. Benešovi
na mail jako přílohu ve formátu Word.
Rozpis vyučovacích bloků a testování:

Testování v 7:40

1. blok 8.00 – 9.30

3. blok 12.00 – 13.30

2. blok 10.00 – 11. 30

Učebna pro jednotlivé skupiny:
Skupina č. 1

21

Skupina č. 2

49

Skupina č. 3

57

Skupina č. 4

61

Dále k dispozici tyto učebny: TĚLOCVIČNA, HUDEBNA Upozorňuji, že není možné využívat žádné jiné prostory!
Toalety - dívky:
ISO4 – 4. patro

PG4 – přízemí u hlavního vchodu

CU – u dílen

PE – 3. patro u schodiště

ARA – toalety u CML
Toalety – hoši: v prvním patře, v prostoru smí být vždy jeden žák

Prosím všechny žáky a zaměstnance, aby dodržovali časové rozpisy. Předem děkuji.

Pondělí
Fyzické konzultace MO
skupina 1

Cizí jazyky + ČJL
PG4 AJ Pk

Úterý

Středa
Odborné předměty IS +
Odborné předměty PED
OB

Čtvrtek
Odborné předměty +
AR+PE+PR+CU

příklad

skupina 2
1.-2. hodina
8.00 - 9.30

skupina 3
skupina 4
skupina 5
skupina 6
skupina 1
skupina 2

3.-4. hodina
10.00 - 11.30

skupina 3
skupina 4
skupina 5
skupina 6
skupina 1
skupina 2

5.-6. hodina
12.00 - 13.30

skupina 3
skupina 4
skupina 5
skupina 6
Všichni žáci musí nejprve na testování - pondělí a čtvrtek, nebo při prvním pobytu ve škole v daném týdnu

Učebny

skupina 1
skupina 2
skupina 3
skupina 4
skupina 5
skupina 6

21
45
49
57
63
61

PG4c
OB4b
PG4d
PG4a
OB4a
PG4b

Při konzultaci z TV nebo HHN je skupina v příslušné místnosti - tělocvična,
hudebna. Po každé konzultaci příslušný učitel zajistí dezinfekci prostor
(kontaktuje paní uklízečku). Po dezinfekci následuje nejména 10 minut
přestávka

