
       

Režimová opatření v průběhu konání skupinových konzultací 

žáků závěrečného ročníku středoškolského odborného studia od 

19. 4. 2021 do 23. 4. 2021   

 
 

 

I. Umožnění vstupu žáka do areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze v den před 

konáním skupinové konzultace žáků závěrečného ročníku středoškolského 

odborného studia a jeho související testování na přítomnost SARS-CoV-2  

 
 
1. Po příchodu do areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze (dále jen „školy“) v den před konáním 

skupinové konzultace každý žák maturitního ročníku, jemuž byl dočasně deaktivován BIK, 

oznámí na vrátnici přítomnému dozorčímu Kanceláře ředitele školy (dále jen „KŘŠ“) 

skutečnost, že má v souvislosti konáním skupinové konzultace zájem o ubytování na internátě. 

 

Dozorčí KŘŠ provede kontrolu oprávněnosti vstupu žáka do areálu školy a pokud nebude 

zjištěna žádná skutečnost, která by bránila jeho vstupu, požadovaný vstup mu umožní a rovněž 

jej informuje, aby se neprodleně přesunul do určeného prostoru ve vestibulu budovy U2, kde 

bude prostřednictvím antigenních testů v době od 18:00 hodin do 20:30 hodin provedeno jeho 

(sebe)testování na přítomnost virového onemocnění SARS-CoV-2. 

 

2. Ve smyslu výše uvedených skutečností bude ubytování na internátě školy od 18:00 hodin 

stávajícího dne do 15:30 hodin následujícího dne umožněno pouze žákovi: 

 

a) který splňuje 3 níže uvedené podmínky: 

 

● má uzavřenou smlouvou o ubytování, platnou pro školní rok 2020/2021, 

 

● předem potvrdil svůj zájem o ubytování na internátě ve zvoleném termínu,   

 

●) do areálu školy se v den před konáním skupinové konzultace dostavil v době od 18:00 hodin 

do 20:00 hodin, 

 

b) který se na vymezeném místě před vstupem do prostor internátu školy podrobil 

(sebe)testování na přítomnost virového onemocnění SARS-CoV-2 a následně v určeném 

prostoru 15–20 minut vyčkal na výsledek testu,  

 

c) s negativním výsledkem (sebe)testování na přítomnost virového onemocnění SARS-

CoV-2, přičemž v případě zjištěného pozitivního výsledku provedeného testu je žák povinen 

po provedeném poučení o dalším postupu (doporučení provedení PCR testu) areál školy 

bezodkladně opustit.   

  

d) který v době své přítomnosti v celém areálu školy dodržuje všechna režimová opatření, 

spočívající především v nepřetržité ochraně dýchacích cest prostřednictvím respirátoru 

kategorie FFP2 nebo prostřednictvím povoleného typu roušky, v dodržování doporučených 



rozestupů, v opakovaném provádění hygieny rukou dezinfekčními prostředky, v dodržování 

zákazu vstupu do jiných objektů a budov v areálu školy, včetně internátu (neplatí pro 

ubytované) a školní jídelny, s výjimkou kantýny, kde si mohou zajistit nákup potravin a nápojů, 

dále s výjimkou prostoru před aulou, auly a příslušné třídy ve školské budově nebo tělocvičny, 

šaten a WC. 

 

e) který v době své přítomnosti v celém areálu školy dodržuje stanovená režimová opatření 

uvedená v předchozím bodě „d“ a rovněž stanovená režimová opatření související s možností 

jeho ubytování na internátě, včetně jeho povinnosti se v době pobytu na internátě zdržovat 

pouze na určeném pokoji bez jakýchkoliv dalších návštěv přítomných žáků na internátě.        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Umožnění vstupu žáka do areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze v den konání 

skupinové konzultace žáků závěrečného ročníku středoškolského odborného 

studia a jeho související testování na přítomnost SARS-CoV-2 

 

 
1. Po příchodu do areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze (dále jen „školy“) každý žák maturitního 

ročníku, jemuž byl deaktivován BIK, oznámí na vrátnici přítomnému dozorčímu Kanceláře 

ředitele školy (dále jen „KŘŠ“) skutečnost, že má zájem se zúčastnit skupinové konzultace.  

Dozorčí KŘŠ provede kontrolu oprávněnosti vstupu žáka do areálu školy a pokud nebude 

zjištěna žádná skutečnost, která by bránila jeho vstupu do areálu, umožní mu vstup od 7:10 

hodin a rovněž jej informuje, aby se neprodleně přesunul do prostor vestibulu před aulou ve 

školské budově, kde bude v době od 07:15 hodin do 07:50 hodin prostřednictvím antigenních 

testů provedeno jeho (sebe)testování na přítomnost virového onemocnění SARS-CoV-2. 

 

2. Testovaný žák se po provedeném testování přemístí do prostor auly, kde bude 15–20 minut 

čekat na výsledek testu.   

 

3. V případě pozdního nástupu žáka na skupinovou konzultaci (příchod do areálu školy po 

07:50 hodině) bude dozorčí KŘŠ rovněž informovat žáka o jeho přesunu do prostoru před aulou 

ve školské budově a taktéž bude telefonicky kontaktovat určeného pracovníka Oddělení 

vychovatelů, který dodatečně zabezpečí provedení testování žáka.  

 

4. V případě zjištěného pozitivního výsledku testu je testovaný žák poučen o dalším postupu 

(doporučení provedení PCR testu) a informován o tom, že musí areál školy ihned opustit, což 

je žák povinen bezodkladně učinit. 

 

5. V případě zjištěného negativního výsledku testu je testovaný žák informován o možnosti 

svého přesunu do příslušné třídy nebo prostor ke skupinové konzultaci, která začíná od 08:00 

hodin podle stanoveného rozvrhu.    

 

6. Po ukončení skupinové konzultace každý žák bezodkladně opustí areál školy, za což 

odpovídá pedagog, který podle stanoveného rozvrhu ukončuje výuku v rámci skupinové 

konzultace.  

 

7. Žákům je povolen vstup pouze do prostoru školní budovy (prostor před aulou, aula, příslušná 

třída, WC) nebo tělocvičny, včetně šaten. 

 

8. Žákům je zakázáno vstupovat do jiných objektů a budov školy, včetně internátu a školní 

jídelny, s výjimkou kantýny, kde si mohou zajistit nákup potravin a nápojů. 

 

9. Žáci jsou při pobytu v areálu školy povinni dodržovat nastavená režimová opatření, 

spočívající především v nepřetržité ochraně dýchacích cest prostřednictvím respirátoru 

kategorie FFP2 nebo prostřednictvím povoleného typu roušky, v dodržování doporučených 

rozestupů, v opakovaném provádění hygieny rukou dezinfekčními prostředky.  

 

10. V rámci skupinové konzultace „Speciální příprava“ lze po předchozím souhlasu příslušného 

vyučujícího sejmout z obličeje respirátor (roušku), a uložit jej na jím určené místo ve vlastním, 

předem připraveným obalu (např. igelitovém sáčku). Obdobným způsobem lze postupovat při 

konzumaci potravin či nápojů v rámci stanovených přestávek. 



 

                                                                                                      


