
SPŠ stavební, České Budějovice  Směrnice č. 2/2020 

  Strana 1 

 
SMĚRNICE Č. 2/2020 

 
 
 

PRAVIDLA PRO PROVOZ ŠKOLY PO 11. KVĚTNU 2020 
VE II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 
 
 
 

ČÁST I. 

1 ÚVOD 
Směrnice upravuje základní provozní podmínky školy v souvislosti s přípravou 

žáků posledních ročníků na vykonání maturitní zkoušky, v souvislostí s realizací 
jednotných přijímacích zkoušek a konáním maturitních zkoušek. 

2 OBECNÉ ZÁSADY PRO POBYT VE ŠKOLE 
Obecné zásady pro pobyt ve škole jsou dány materiálem Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR „Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích 
a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, 
závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020“, vydaným v Praze dne 6. 5. 2020 (dále 
jen „Doporučení MŠMT“). 

3 ÚPRAVA PRO KONZULTACE ŽÁKŮ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ 
Na konzultace je žák povinen se registrovat v rezervačním systému na 

webových stránkách školy. Bez rezervace termínu není možno do školy vstupovat. 
Výjimečně je možno dohodnout konzultační termín s konkrétním vyučujícím. 

Vyučují dbá při dohodě termínu pravidel daných Doporučením MŠMT. 

4 ÚPRAVA PRO DEN 8. ČERVNA 2020 
V pondělí 8. června 2020 žáci, kteří se účastní maturitních zkoušek, použijí pro 

vstup do školy hlavních vchod a pro příchod a odchod do 3. podlaží pouze hlavní 
schodiště. V průběhu maturitní zkoušky se budou pohybovat pouze ve 3. podlaží 
v části od hlavního schodiště ke vstupu do učebny fyziky. 

Uchazeči, kteří se účastní přijímacích zkoušek, použijí pro vstup do budovy 
školy žákovský vchod a pro pohyb ve škole žákovské schodiště. Uchazeči nesmí 
vstupovat na hlavní schodiště a přiléhající haly ve všech podlažích. 
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ČÁST II. 

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Směrnice je platná pro období po 11. květnu 2020 do konce II. pololetí školního 

roku 2019/2020. 
2. Zahájením školního roku 2020/2021 pozbývá tato směrnice platnosti. 
 
V Českých Budějovicích 8. května 2020 
 
 
 

 RNDr. Vladimír Kostka 
ředitel školy 

 


	Část I.
	1 Úvod
	2 Obecné zásady pro pobyt ve škole
	3 Úprava pro konzultace žáků posledních ročníků
	4 Úprava pro den 8. června 2020
	Část II.
	Obecná a závěrečná ustanovení

