
 

 

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA U ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

šk. r. 2019/2020 

obor: Pedagogika pro asistenty ve školství – 2.AS 

  

Příchod ke škole a pohyb před školou 

- žák se dostaví na zkoušku ve stanovený čas 

- žák z rizikové skupiny se může dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je uvedený čas 

na rozpisu (pokud žák patří do této rizikové skupiny, je jeho povinností předem informovat 

vedení školy) 

- před školou je třeba dodržovat 2 m odstupy 

 

Vstup do budovy školy 

- vstup do školy je umožněn pouze žákům nikoli doprovázejícím osobám 

- po vstupu do budovy školy musí každý použít dezinfekci na ruce 
- žáci odevzdají při vstupu do budovy vyplněné čestné prohlášení (ti, co ještě  neodevzdali) 

- v rámci zásady veřejnosti u maturitních a závěrečných zkoušek se tyto osoby mohou účastnit, tyto 

osoby jsou povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření 

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-

19, nesmí do školy vstoupit 

- všichni žáci mají ve společných prostorách zakrytá ústa a nos rouškou 

- každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky 

 

Praktická závěrečná zkouška 

- žák se dostaví na zkoušku ve stanovený čas 

- při vstupu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce  

- během zkoušky má žák vlastní psací potřeby 

- žák z rizikových skupin bude rozsazen přednostně na místo nejdál od dveří a pokud možno u okna 

- po dobu, kdy jsou žáci usazeni u stanic PC, nemusí mít nasazenou roušku, po tuto dobu nemusí 

mít roušku ani přítomný pedagog 

- při sejmutí roušky ji každý žák ukládá do sáčku 

- před opuštěním třídy si žák na celou dobu mimo třídu nasadí roušku 

 

Ústní zkoušky  

- žák se dostaví na zkoušku ve stanovený čas 

- po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce 

- v průběhu ústní zkoušky nemusí mít žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové 

zakryta ústa a nos 

- je třeba zachovat rozestup 2 m, pokud dojde k bližšímu kontaktu, je třeba nosit roušku 

- při volbě otázek je třeba zachovat hygienický standard 

- během zkoušky má žák vlastní psací potřeby 

- po opuštění místa k přípravě a zkoušení je po každém žákovi místo dezinfikováno  

- přestávku mezi jednotlivými zkouškami bude žák trávit na přesně určeném místě (třída), do které 

budou mít přístup pouze žáci dané třídy, kteří v určeném termínu  

a čase vykonávají ústní zkoušku 

- je zrušena tzv. občerstvovací místnost, žák si vezme pouze občerstvení pro sebe,  

ve škole bude k dispozici automat (bagety, drobné občerstvení, káva, čaj, voda) 

- po oznámení výsledků ústní závěrečné zkoušky žákovi, žák ihned opustí budovu školy 
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