
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 

Podmínky pobytu žáků  ve škole v době didaktických testů 1. a 2. 6. 2020 

Příchod ke škole a vstup do školy 

- Žáci přicházejí  k jednotlivým vchodům do školy  dle časového harmonogramu (viz příloha)  

- před  vchodem do školy si žáci nasadí roušky 

- žáci vstupují do budovy školy určenými vchody 

- před určeným vchodem do školy se žáci neshromažďují, do školy vstupují jednotlivě  a dodržují 

dvoumetrové odstupy  od jiných osob 

při příchodu odevzdají žáci vyplněné a podepsané Čestné prohlášení  

pokud žák patří do rizikové skupiny, může přijít ke škole o 20 minut dříve a bude přednostně odveden 

do příslušné učebny 

- do školy nesmí vstoupit žák s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšenou tělesnou teplotou, kašlem, 

náhlou ztrátou chuti a čichu nebo jiným příznakem akutní infekce dýchacích cest 

- žáci po vstupu do školy použijí na ruce připravený desinfekční prostředek a okamžitě odcházejí do 

určené učebny 

- šatny nejsou v provozu, v učebnách si mohou žáci odložit svrchní  oděv 

- skupiny z jednotlivých učeben se nesmí ve škole potkávat. 

- . 

Pobyt v učebně 

- Při příchodu do  učebny si žáci umyjí ruce  a k osušení použijí jednorázový  papírový ručník 

- v učebně se posadí na určená místa tak, aby byl zachován odstup alespoň 1,5 m od spolužáků  

- při didaktických testech roušku ani jinou ochranu obličeje žák mít nemusí 

- při pohybu po chodbách školy používá žák roušku 

- žák má na dobu pobytu ve škole připravenu jednu čistou roušku  

- pro odkládání roušky má žák připravený sáček  

- ze třídy se žák vzdaluje pouze se souhlasem učitele 

žáci využívají pouze toalety vyhrazené jejich skupině 

- na toaletách dodržují hygienické předpisy (mytí rukou a odstupy alespoň 1,5 m). 

Odchod ze školy 

- Žáci při odchodu  z učebny  po skončení didaktického testu dodržují pokyny přítomného učitele 

- Při odchodu se žáci  nezdržují ani v učebně, na chodbách nebo v prostoru před školou 

- žáci při odchodu dodržují dvoumetrové rozestupy. 

Výše uvedená pravidla jsou žáci povinni dodržovat. V případě porušování pravidel musí žák školu opustit. 

 

 


