
          Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p. o., 

                 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín 

Pokyny pro prezenční výuku v prostorách 

 Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně od 8.6.2020. 

1. Cesta do školy a ze školy 

a) Žáci dodržují pravidla chování stanovená krizovým opatřeními vlády. 

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

c) Odchod ze školy proběhne organizovaně dle pokynů vyučujících.  

d) 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. 

2. Chování a pohyb v budově školy 

a) Po dezinfekci rukou pokračujte do třídy, která je určena rozvrhem hodin. 

b) Šatny se budou využívat pouze v případě nepříznivého počasí dle pokynů vyučujících. 

c) Ve společných prostorách používejte roušku. 

Každý žák bude mít s sebou dvě roušky a sáček na jejich uložení. 

d) 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) Připravte si čestné prohlášení, které odevzdáte vyučujícímu. 

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

skupinové výuky a menších rozestupů bude výuka probíhat v rouškách. 

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

vyučujícího. 

e) Po každém učebním bloku si umyjte ruce, případně použijte připravenou dezinfekci. 

f) Na konci vyučování ukliďte odpadky do koše a opusťte třídu dle pokynů vyučujícího. 

4. Toalety 

a) Na toalety odcházejte jednotlivě. 

b) Následně si umyjte ruce a použijte automatickou dezinfekci, která visí na stěně mezi toaletami. 

5. Strava 

a) Pro žáky starší 15 let je k dispozici nápojový automat. Při nákupu použijte jednorázové rukavice 

(následně je vyhoďte do připraveného koše) a dezinfekci rukou.  

b) Vlastní stravu, případně zboží z automatu, konzumujte ve své lavici ve třídě. 

c) V činnosti je školní jídelna, kde jsou k dispozici dotované obědy. K odběru oběda se musíte přihlásit 

přes strava.cz (doplňující informace u vedoucí jídelny). 

d) Oběd lze konzumovat přímo v jídelně, případně lze oběd bez jakéhokoliv finančního navýšení 

odebrat v zatavených hygienických nádobách, které budou k dispozici včetně sáčku (tuto variantu 

preferujeme). Nelze odebrat oběd do vlastních nádob. 

e) Před vstupem do prostor jídelny si dezinfikujte ruce a dodržujte pokyny personálu.   

f) V průběhu oběda si můžete odložit roušku. 

 

V Českém Těšíně dne 29. 5. 2020           

 

                                                                                                                  RNDr. Tomáš Hudec 

                                                                                                                                         ředitel školy 
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