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Mimořádná hygienická opatření 

v době konání maturit a absolutorií v roce 2020 
 

Vážení žáci a studenti, 

 

v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 vás žádám o pochopení a součinnost v zajišťování 

zvláštních opatření (vycházíme z opatření, která jsou platná ke dni 15. 5. 2020): 

 

 

žáci/studenti: 
- chodí hlavním vchodem, nepřezouvají se, do šaten nevstupují 

- do školy chodí osamoceně, v rozestupu 2 m, nepoužívají vstupní kartu, škola bude otevřená a bude 

  organizovat vstup žáků/studentů určeným zaměstnancem 

- vstup do školy je umožněn pouze žákům, studentům, osoby z veřejnosti prosíme o respektování režimu 

- 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 

- roušky: při vstupu do školy mají roušku a to po celou dobu, výjimku tvoří doba při zkoušení, kdy  

  žáci/studenti již zaujímají místa ve třídě a setrvávají na nich do skončení zkoušení, žák/student sedí 

  v lavici (pracovním místě) sám, ve třídě je maximálně 15 osob 

- mohou si nosit svoje další ochranné pomůcky, jako např. ochranný štít, ochranný plášť, rukavice 

- při pobytu ve škole delší než 4 hodiny mají 2 sady ochranných prostředků a mění si je v průběhu svojí  

  činnosti, k tomu účelu mají i vhodný obal na uchování použitých prostředků 

- mytí rukou: ruce se myjí a dezinfikují při příchodu do školy - na toaletách v přízemí školy, po ukončení  

  zkoušek ve třídě 

- užívání toalet: SŠ -  dívky v přízemí před sekretariátem, chlapci v přízemí staré budovy před jazykovou  

  učebnou, VOŠ - 1. patro nové budovy 

- udržují chráněné rozestupy od dalších osob, a to na vzdálenost 2 m 

- chovají se zodpovědně a v případě podezření na nákazu COVID-19 uvědomí ředitelku školy 

- vyhodnotí svůj zdravotní stav a pokud mají důvodné obavy o svoje zdraví, konzultují to s ředitelkou 

   školy 

- - dbají na větrání prostor, ve kterém setrvávají 

- jsou ohleduplní ke zdraví všech a dbají na to, aby i ostatní důsledně dodržovali rámec těchto pravidel 

   - čili mají povinnost upozornit jinou osobu na to, když na něco zapomene nebo si neuvědomí   

- doloží prohlášení a seznámení; toto prohlášení je  k dispozici na stolku u vchodu, ke stažení na 

   www školy 

- uchazeč z rizikové skupiny bude zkoušen přednostně a bude mít svoji místnost pro čekání mezi 

  jednotlivými zkouškami 

- přestávku mezi zkouškami mohou trávit venku na pozemcích školy 

- škola poskytne ochranné rukavice žákům, studentům pro úkon losování otázky a pro ovládání počítače 

  při zkoušce, která vyžaduje použití ICT 

 

 

V Havlíčkově Brodě 15. 5. 2020 

 

Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD, ředitelka školy 


