
Hygieno epidemiologické pokyny  

k přijímacím zkouškám dne 8. 6. 2020 

 

1. Cesta do školy 

žáci se řídí obecnými pravidly (roušky, odstup) 

 

2. Příchod ke škole a pohyb před školou 

před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními  

pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu 

 

3. Vstup do budovy školy 

vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám 

všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky 

každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky 

škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat  

- žáci se pohybují pouze ve vymezeném patře, ve kterém konají přijímací zkoušky 

- zákaz vstupu do 2. patra 

žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla;  

žák odevzdá při vstupu do školy vyplněné Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem 

(viz příloha) a použije připravenou dezinfekci 

 

4. V budově školy 

přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor je 

nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci 

včetně zaměstnanců školy 

při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 

ve společných a venkovních prostorách se mohou o přestávkách střídat jednotlivé skupiny 

žáků 

před opuštěním třídy si všichni žáci  na celou dobu mimo třídu nasadí roušky 

toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a 

jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou 

 

5. Ve třídě 

po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí 

rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) 

složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na rozpis žáků do učeben 

ve třídě sedí jeden žák v lavici  

připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků 

v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup  2 metry (nejméně 1,5 metru). 

při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku 

žáci si po každém zkoušce vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě 

v každé třídě budeme často větrat  

 

 

 

 


