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                 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín 

 

Hygienické a bezpečnostní pokyny k organizaci zkoušek 

 MATEMATIKA +  

1. Pohyb před budovou školy 

a) V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený 

čas.   

b) Žáci dodržují pravidla chování stanovená krizovým opatřeními vlády (roušky, 

vzdálenost 2 m). 

c) Odchod ze školy proběhne organizovaně dle pokynů vyučujících.  

 

2. Chování a pohyb v budově školy 

a) Při vstupu do školy dodržujte vzdálenost a ihned si vpravo u vchodu dezinfikujte ruce. 

b) Žáci se nepřezouvají. 

c) Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

d) Žáci odevzdají při vstupu do budovy aktuální čestné prohlášení.  

e) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

f) Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách po celou 

dobu roušky a dodržují rozestup 2 m. 

g) Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.   

h) Po dezinfekci rukou pokračujte do určené učebny. 

i) Pohybujte se pouze v určených prostorách a dbejte pokynů zaměstnanců školy. 

 

3. Chování ve třídě 

a) Po příchodu do třídy si umyjte ruce a následně použijte připravený dezinfekční gel. 

b) Maximální počet osob ve třídě je 15. 

c) Po usazení na místo si v průběhu zkoušky můžete roušku sundat a uložit ji do sáčku. 

d) Zdržujte se pouze na svých místech, dodržujte vzájemné minimální rozestupy a 

dbejte pokynů vyučujících. 

e) V průběhu zkoušky používejte vlastní psací potřeby. 

f) Vlastní stravu konzumujte v místech k tomu určených (přidělená lavice ve třídě). 

g) Po ukončení zkoušky ukliďte odpadky do koše a opusťte třídu dle pokynů vyučujícího. 

 

Toalety 

h) Na toalety odcházejte jednotlivě. 

i) Následně si umyjte ruce a použijte automatickou dezinfekci, která visí na stěně mezi 

toaletami. 

 

V Českém Těšíně dne 25. 5. 2020                                                                             RNDr. Tomáš Hudec 

                                                                                                                                            ředitel školy                                                                        
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