
 

Plán konzultačních hodin 4. ročníků SZŠ v maturitních předmětech   

od 11. května 2020  

 
V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 30.4.2020 č. 491 o přijetí krizového 

opatření s účinností ode dne 11.5.2020. 

 
Zpracováno s ohledem na dostupné pokyny MŠMT. 

Osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků SŠ má probíhat: 

• dle podmínek školy a za dodržení přísných hygienických pravidel,  

• pouze na přípravu k MZ,  

• v „omezené míře“, 

• o formě a způsobu výuky rozhodne ředitel školy. 

 

Podmínky stanovené MŠMT a SZŠ a VOŠZ Plzeň: 
 

• Nekumulovat třídy (ve škole 1 třída/den, max. 2 třídy/den, každá jiné patro – žáci nebudou 

v kontaktu – bude zřejmé z umístění v učebnách).  Nekumulovat učitele. 

 

• Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků, 

v lavici sedí 1 žák. 

 

• Žák je povinen podepsat a předložit při každém vstupu do školy formulář Čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

Formulář je k dispozici na webových stránkách školy.  

 

• Žáci budou vcházet do budovy nejdříve v 7:45 hod při dodržení 2 m rozestupů a 

předložení „Čestného prohlášení“ s datem konzultace. (viz. předchozí informace). 

 

• Pohyb žáků, spojený s účastí na přípravě k vykonání maturitní zkoušky, se řídí principy, 

které jsou uvedené v dokumentu zveřejněném na webu školy: OCHRANA ZDRAVÍ A 

PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA 

MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V 

KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. 

      Žáci jsou povinni prostudovat zejména kapitoly:  

      cesta do školy a ze školy, příchod ke škole a pohyb před školou, vstup do budovy  

      školy, v budově školy, ve třídě, při podezření na možné příznaky COVID-19, osoby s  

      rizikovými faktory, co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny. 

 

• Žáci se pohybují v budově školy pouze v prostorách: přístupová cesta, šatna, učebna, WC, 

případně knihovna (vstup jednotlivě, rozestup před knihovnou 2 m). 

 

• Každý žák neprodleně po příchodu do třídy použije dezinfekci na ruce. Doporučuje se i 

předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Žáci si po 

každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

 

• Žáci i učitelé budou mít roušku i ve třídě!  

 



 

• Vyučující, který realizuje konzultaci zajistí časté větrání, které je zásadním preventivním 

faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min) viz. nařízení MŠMT. 

 

• Vyučující vede evidenci o docházce žáků do školy (ve svém předmětu) a uloží ji na disk 

T (jsou zde připraveny složky "Konzultace tříd od 11. 5., 18.5., 25.5.2020" - zde 

každý vyučující založí složku se svým jménem a předmětem a datem konání 

konzultace). 

 

 

Organizace: 

 
• Každá třída bude mít na konzultace vyhrazený 1 den v týdnu zpravidla od 8,00 do 11,35 

hod (v některých případech je využita 5. vyučovací hodina – upřesněno níže v rozpisu).  

 

• Žáci a vyučující jsou přítomni ve škole pouze v určeném čase. 

 

• Účast žáků na konzultacích je NEPOVINNÁ (jedná se o možnost). 

 

• Konzultace bude probíhat v případě, že vyučující nemůže zcela zajistit přípravu distanční 

formou výuky či potřebuje např. osobně upřesnit obsah MZ otázek apod. (o konání 

rozhodne dle potřeby a po dohodě s žáky vyučující = zkoušející předmětu).  

 

• Vyučující německého jazyka Ing. Muhr-Grimm domluví individuální konzultaci přímo 

s žáky mimo harmonogram a sdělí čas a umístění vedení školy (4AZA, 4 BZA). 

 

• Matematika: budou-li zařazeny konzultace, vytvoří plán VPK Mgr. Suchá a oznámí 

přímo žákům (4 AZA, 4 CZM, 4 ZDL,4 LAA), sdělí čas a umístění vedení školy. 

 

• V případě, že bude nutné mimo uvedený harmonogram zařadit ještě konzultaci („výuku“) 

pro přípravu praktické MZ (předpokládáme u LAA a MSR), vedoucí učitelky praktického 

vyučování určí čas a umístění po dohodě s vyučujícím. Budou se dodržovat bezpečnostní 

pravidla uvedená v dokumentu MŠMT s názvem "Specifická pravidla pro organizaci 

praktického vyučování". Vedoucí učitelky praktického vyučování RNDr. Drechslerová a 

Mgr. Štroblová budou o případné konzultaci informovat vedení školy. 

 

 

V Plzni 4. 5. 2020      

                                         

 

Zpracovala: PhDr. Radka Felzmannová                      PhDr. Ivana   Křížová, ředitelka školy 

 

 

  



 

PLÁN KONZULTACÍ PRO 4. ROČNÍKY SZŠ PLATNÝ OD 11. 5. 2020  
 

Den třída časy, maturitní předměty a vyučující, umístění 
 

počet tříd 
ve 
škole/den 

počet 
učitelů ve 
škole/den 8,00 – 8,45 8,55 – 9,40 9,55 – 10,40 10,50 – 11,35 11,45 – 12,30 

11.5. 
18. 5 
25. 5. 
pondělí 

4 AZA OSE Bednářová 
208  
1/2 (polovina) 

CJL Malá 
208 
1/2 (polovina 

ANJ Panská 
208 

PSK Nováková 
208 

 1 třída 6 učitelů 

CJL Malá 
205 
2/2( polovina) 

OSE Bednářová 
205 
2/2 (polovina) 

ANJ Egri 
205 

PSK Jančová 
205 

12.5. 
19. 5. 
26. 5. 
úterý 

4 BZA OSE Nováková 
108 

1/2 (polovina) 

CJL Mutínská 
108 
1/2 (polovina) 

ANJ Karpíšková 
108 

PSK Kuchařová 
108 

 2 třídy 
(jiná 
patra) 

6 učitelů 
+ 6 učitelů 

CJL Mutínská 
105 
2/2 polovina) 

OSE Nováková 

105 
2/2 polovina) 

ANJ Pelešková 
105 

PSK Kaňáková 
105 

4 LAA HTS 004 
Herynková/Hajšman
ová  1/2 (polovina) 

KLB Racek 004 
1/2 (polovina) 
 

CJL Malá 
004 
1/2 (polovina) 

ANJ Pelešková 
004 
 

 

KLB Racek 016 
2/2 (polovina) 

HTS 016 
Herynková/Hajšman
ová 2/2 (polovina) 

ANJ Egri 
016 

CJL Malá 
016 
2/2 (polovina) 

13.5. 
20. 5. 
27. 5. 
středa 

4 CZM CJL MSR Malá 
208 
 

ANJ ZDA 
Walterová 
205 

OSE 
Čagánková 
205 

PSK ZDA  
Kaňáková 
205 

CJL ZDA Malá 
205 
 

1 půlená 
třída 

7 učitelů 

MST Fenclová 
020 (raději 208!!!) 

ANJ MSR 
Walterová 
208 

PSK MSR 
Kuchařová 
208 

14.5. 
21. 5. 
28. 5. 
čtvrtek 

4 ZDL CJL Malá 
108 
1/2 (polovina) 

BIO Valachová 
108 
1/2 (polovina) 

ANJ Brichová 
108 

CHE Košanová 
217 

PSK Polívková 
108 (žáci z 1/2) 
 

1 třída 6 učitelů 

BIO Valachová 
105 
2/2 (polovina) 

CJL  Malá 
105 
2/2 (polovina) 

ANJ Egri 
105 

PSK Polívková 
105  (.žáci z 2/2) 

pátek prostor pro důkladný úklid, dezinfekci učeben a školy na další týden 

 


