
Hygienická opatření k přípravě žáků 9. tříd 

Příchod ke škole a pohyb před školou  

 škola bude pro žáky 1. den otevřena v 7:45, další dny v 7:30 

 k příchodu do školy lze použít jen hlavní vchod 

 první den výuky budou u hlavního vchodu 2 pracovníci školy, kteří vyberou čestná 

prohlášení (bez čestného prohlášení nebude vstup do školy umožněn), dále žákům 

změří teplotu a vydají jim další pokyny 

 další dny přípravy na přijímací zkoušky žáci přijdou do školy hlavním vchodem a 

odeberou se ihned do přidělených tříd a posadí se na své místo 

 žáci nebudou používat šatny 

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

 ve společných prostorách (chodby, WC) musí mít žáci i pracovníci nasazeny roušky. 

 

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), použití dezinfekci 

je nutné po WC, před a po jídle 

 v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud 

je zachován rozestup 2 metry, pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové 

práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Vzhledem k tomu, že někteří vyučující patří do 

osob s rizikovým faktorem 

 m, bude záležet na jejich rozhodnutí, zda budou mít žáci roušky i při hodinách 

 při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku 

 žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě 

 škola povede evidenci o docházce žáků do školy, absence se nezapočítává do 

zameškaných hodin, omluvenky směřujte třídním učitelům 

 žák bude využívat WC kdykoli během vyučování, ale ne o přestávce 

 během přestávky budou žáci ve třídě a na svém místě 

 větrání bude po každé hodině po dobu minimálně 5 minut 

 po skončení vyučování nebudou žáci dávat židličky na lavici 

 žáci budou pouze ve 2. patře, ostatní prostory nebudou využívat 

 

Další důležité informace 

 Na výuku ČSKÉHO JAZYKA si žáci přinesou – sešit na psaní (může být i školní sešit), 

učebnici 

 Na výuku MATEMATIKY si žáci přinesou – sešit na psaní (může být i školní sešit, 

pracovní sešit TAKTIK, RÝSOVACÍ POTŘEBY, KALKULAČKU 

 Možnost zajištění obědů ve školní jídelně v době od 11.30 do 12.00 hodin, rodiče si 

mohou stravování objednat 

 



 

 


