
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŽÁKY KONAJÍCÍ DIDAKTICKÉ TESTY SPOLEČNÉ ČÁSTI 

MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

Vysvětlení pojmů 

Vzděláváním se rozumí i účast na ústních, či písemných (didaktický test, písemná práce) maturitních 

zkouškách. 

Žák = maturant. 

1) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, 

ledaže se žák podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají 

pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 

(podrobnosti viz Pokyn ředitele školy k testování maturantů na COVID-19 před didaktickými testy společné 

části maturitní zkoušky). 

2) Při prezenční výuce dodržujte prosím následující základní principy: 

a) společenský odstup, 

b) dezinfekce a větrání, 

3) Do školy je zakázán vstup všem, kteří mají příznaky nasvědčující onemocnění COVID-191 (např. zvýšená 

teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu...) 

4) Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu 

zdravotnickou obličejovou masku (neboli „chirurgickou“ či „zdravotnickou roušku“) nebo obdobný 

prostředek (lepší ochrana např. na úrovni FFP2 je možná, látková rouška nebo štít ne). 

5) Nezdržujte se zbytečně ve společných prostorách (šatny, chodby, WC, jídelna…). Snažte se v nich udržovat 

rozestupy. 

6) Po příchodu do školy je každý povinen si vydezinfikovat ruce. Stejně tak po každém příchodu do třídy a 

po použití WC. Dezinfekční prostředky jsou při vstupu do budovy na chodbách, v každé třídě). 

7) Ruce si vydezinfikujte i před a po podpisu prezenční listiny. 

8) V každé lavici může sedět pouze jeden žák. 

9) Lavice, do kterých si můžete sedat, budou označeny bílou značkou nalepenou na psací desce a jsou 

připraveny tak, aby byly od sebe vzdáleny nejméně 1,5 m. Nepřesunujte je!  

10) Na začátku každého didaktického testu a pak vždy po 30 minutách se bude jednorázově intenzivně (5 minut) 

větrat. Přizpůsobte tomu své oblečení. 

11) V průběhu didaktických testů (vlastně po celou dobu pobytu ve škole) není možné jíst ani pít (nelze si 

sundávat ochranu úst a nosu). 

12) Školní jídelna je v provozu. 

a) K jednomu stolu v jídelně si sedejte pouze se spolužáky z Vaší třídy. Jako třída obsazujte stoly blízko 

sebe. U stolu mohou sedět max. 4 žáci. 

b) V jídelně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. 

13) Vstup třetích osob do školy je mimořádným opatřením MZ umožněn pouze v nezbytně nutných případech 

(žádný váš případný doprovod tedy nebude do školy vpuštěn). 

14) Minimalizujte také stále styk s kanceláří školy. Co lze potvrdit na dálku (online), budeme potvrzovat 

elektronicky (na e-mailu sekretariat@gymnachod.cz). 

V Náchodě 15. 5. 2021  Pavel Škoda, ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 

                                                           

1 Pokud se u někoho příznaky COVID-19 objeví v průběhu didaktického testu, je povinen to oznámit 

vyučujícímu a opustit budovu tak, aby nikoho neohrozil (dodržovat rozestupy, nasadit si roušku, ničeho se 

pokud možno nedotýkat…). 

Následně žák TELEFONICKY informuje svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

mailto:sekretariat@gymnachod.cz

