
Maturanti 
Milí maturanti, 
na základě usnesení vlády, které umožnilo od 11. května vaši docházku do školy za účelem přípravy 
k maturitě, většina z Vás projevila zájem zúčastnit se přípravy ve škole. 
Od 12. května je stanoven následující rozvrh přípravy. 

  9.00 -10.30 10.35-12.05 12.10-13.40 13.45-
15.15 

          

Úterý 
12. 5. 

Chemie 
Urb 
Uč. 40 
1.část 

Společenské vědy 
Paj/Jer/Tul 
Uč. 30, 31 

Matematika 
Urb, Koz 
Uč. 40, 41 

Biologie 
Pem 
Uč. 32 
Chemie 
Urb 
Uč. 30 
2. část 
  

          

Středa 
13.5. 

Čeština Dola/Dit 
Uč. 25, 31 

Angličtina 
Noh, Mar, Dow, 
Bech 
Uč. 20,21,23,24 

Zeměpis/dějepis Vaš 
Uč. 33 

Španělština 
Pro 
Uč. 32 

          

Detaily a individuální konzultace budete řešit sami s jednotlivými učiteli. 
Podle rozvrhu bude probíhat příprava až do maturitních zkoušek nebo dle dohody s učiteli. Termín 
MZ zatím neznáme. 
V případě zájmu o docházku vyplňte a podepište před zahájením výuky přiložené čestné 
prohlášení. Důkladně se, prosím, seznamte s uvedenými rizikovými faktory a při naplnění 
některého z nich zvažte svou účast ve škole. Čestné prohlášení odevzdejte při prvním příchodu do 
školy (bez čestného prohlášení vám nebude umožněn vstup do školy). 
Pro Vaši informaci uvádíme odkaz na stránky MŠMT, kde jsou zveřejněny pokyny pro střední školy a 
opatření k ochraně zdraví, která bude třeba dodržovat. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-
pokynu-pro-ms-zs-a-ss. 
Jen výběrově uvádím nejdůležitější, vše prosím důkladně prostudujte samostatně: 

• mít roušku (aspoň 2 na den) 

• při příchodu do školy se přezout 

• při příchodu a po každé lekci si dezinfikovat ruce 

• zdržovat se pouze ve stanovených prostorách nevstupovat do jiných částí školy, nekontaktovat se 

s dalšími skupinami přítomnými ve škole 

• nekumulovat se před školou ani ve společných prostorách při příchodu, odchodu a během 
přestávek 

• dodržovat rozestupy 
V den, kdy se zúčastníte přípravy ve škole, může využít školní jídelnu, a to za běžnou cenu žákovského 
oběda. Obědy si budete moci přihlásit přes objednávkový systém jídelny nebo SMSkou nebo 
telefonicky v jídelně. I v jídelně budou dodržena veškerá hygienická opatření. 
Dále upozorňuji, že žák vykazující známky onemocnění Covid nebo žák nedodržující hygienická 
opatření, nebude do školy vpuštěn nebo ji bude muset neprodleně opustit. Ve škole budeme 
samozřejmě zajišťovat častý úklid a dezinfekci používaných prostor. 
Věřím, že se nám podaří i v těchto komplikovaných podmínkách úspěšně a ve zdraví dokončit 
přípravu na maturitní zkoušky a vaši výuku. 
S pozdravem 
Tomáš Ledvinka 
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