OCHRANA ZDRAVÍ na Gymnáziu Děčín v průběhu přijímacích zkoušek
Příchod ke škole:







V souladu s pozvánkou se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve (je nutné 3
dny před zkouškou tuto informaci předat do školy – písemně, telefonicky – uvést
jméno žáka).
Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními – řídit se pokyny pedagogů, kteří budou dohlížet na plynulý
vstup do školy.
Před školou se podrobí měření teploty – nikdo s příznaky COVID – 19 (zvýšená
teplota, kašel, akutní infekce dýchacích cest) nebude do budovy vpuštěn!

Vstup do školy:







Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Žáci musí vstupovat do budovy s rouškou a musí roušky nosit ve společných
prostorách.
Žák si při vstupu do budovy vydezinfikuje ruce.
Každý žák musí mít s sebou sáček na uložení roušky.
Žáci odevzdají u vstupu do budovy čestné prohlášení.
Žáci se mohou po škole pohybovat jen ve vymezených prostorách a musí dbát
pokynů dozírajících učitelů.

V budově školy:













Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první.
Žáci z rizikových skupin budou v místnosti posazeni u oken.
V každé lavici bude sedět jen jeden žák.
Po dobu, kdy jsou žáci v lavicích a píší test, nemusí mít nasazenou roušku, po
tuto dobu nemusí mít roušku ani pedagog.
Při sejmutí roušky si každý žák uloží svou roušku do sáčku.
Přestávku mezi jednotlivými zkouškami budou trávit žáci ve třídě a po jednom
budou pouštěni na toaletu.
Po návratu do třídy si musí vydezinfikovat ruce.
V době přestávky se bude ve třídách větrat.
Po skončení zkoušky budou všechny prostory uklizeny a vydezinfikovány.
Před ústním pohovorem budou žáci čekat v připravených třídách, musí
udržovat 2 metrové odstupy a musí mít na sobě roušku.
Při ústní zkoušce nemusí mít roušku žák ani zkoušející.
Žáci se mimo zkoušení nemohou pohybovat po škole, pouze se svolením
dozírajícího pedagoga mohou odejít na toaletu.

