
OCHRANA ZDRAVÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU GYMNÁZIA, PRAHA 9, LITOMĚŘICKÁ 726 – pokyny 

pro maturanty a žáky konající jednotnou přijímací zkoušku 

Praha 4. 5. 2020 

Žáci jsou povinni dodržovat následující pravidla: 

1) Při cestě do školy a ze školy zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

2) Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními – před 

školou i ve škole. 

3) Omezit shromažďování před školou. 

4) Respektovat pokyny vedení školy k organizaci jednotlivých zkoušek – žáci budou předem 

vyzváni, kdy mohou vstoupit do budovy (maturanti), případně budou dodržovat plynulý 

přechod do předem určených tříd (uchazeči), dále pak respektovat pokyny k chování během 

přestávek mezi jednotlivými zkouškami (uchazeči). 

5) Respektovat pokyny vedení školy pro zajištění odchodu žáků ze školy. 

6) Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

7) Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

8) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

9) Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat, a žáci jsou povinni 

dodržovat stanovená hygienická pravidla. 

10) Neprodleně po opuštění prostoru šaten musí každý použít dezinfekci na ruce.  

11) Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici 

ve třídě.  

12) V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup 2 metry. O povinnosti nošení roušky ale rozhodne konkrétní pedagog. 

13) Minimálně každou hodinu bude třída alespoň po dobu 5 minut vyvětrána. 

14) Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 

15) Před absolvováním další zkoušky (uchazeči) si žák vydezinfikuje ruce – prostředky k dispozici 

v každé třídě. 

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

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

17) Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, které je možné podepsat před vstupem 

do školy. Vedení školy doporučuje si prohlášení vytisknout a předem vyplnit!  

 

PhDr. Jaroslava Kuchařová, v.r. 

ředitelka školy 

 

 


