
 
 

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY Č. 8/2020  

Speciální provozní podmínky při obnovení osobní účasti žáků ve škole 

POKYNY PRO ŽÁKY 

Toto sdělení stanoví provozní podmínky ve škole od 11. 5. 2020 v souvislosti s přípravou 

žáků 4. ročníku na maturitní zkoušku, které se liší od standardních podmínek vyplývajících 

ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. 

Vstup do budovy školy 

 Vstoupit do budovy mohou pouze žáci 4. ročníků od 7:15. Vstupují do budovy se 

zakrytými ústy a nosem.  

 Před 1. vyučovací hodinou vstupují do školy žáci 4. A vchodem pro žáky 

a zaměstnance školy, žáci 4. B a 4. C vchodem pro návštěvy. 

 V průběhu dne vstupují do školy žáci pouze vchodem pro žáky a zaměstnance 

školy. Nelze použít čip, žák musí zazvonit. 

 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění obdrží 

žák při příchodu do školy na 1. vyučovací hodinu dne 11. 5. od dozoru u vchodu 

a při příchodu v průběhu dne v kanceláři. 

 Při vstupu do budovy školy si žák vydezinfikuje ruce. Nevstupuje do šatny a oděv si 

odkládá ve třídě na volnou židli ve své lavici. 

Pohyb v budově školy 

 Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák má s sebou na den 

minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 Žáci se mohou pohybovat pouze v historické budově ve třídě určené podle 

rozvrhu. Žáci nepobývají na chodbách, nevyužívají zde místa k sezení. Není 

přístupná žákovská místnost a studovna. 

 V případě využití automatu na kávu musí žáci dodržovat odstupy 2 metry. 

 Přístupné toalety v historické budově: 

dívky  přízemí – 4. AL; 1. patro (u automatu) – 4. B; 1. patro (u kab. 9) – 4. C 

chlapci 2. patro – historická budova 

V prostoru před kabinami může čekat pouze 1 žák. 

Pobyt ve třídě 

 Žáci obsazují barevně vyznačená místa v lavici. 

 V průběhu výuky mají žáci roušku podle pokynu učitele. Při sejmutí roušky si každý 

žák ukládá svou roušku do sáčku. 

 Před opuštěním třídy si žák umyje a vydezinfikuje ruce, nasadí roušku, kterou musí 

mít po celou dobu pobytu mimo třídu. 

Ukončení výuky 

 Po ukončení výuky se žáci nezdržují v prostorách školy a  opouští budovu vchodem 

pro žáky a zaměstnance. Žáci se neshromažďují před budovou. 

České Budějovice 6. 5. 2020     Ing. Lenka Kubátová v. r. 


