
 

Organizace písemné ZZ – pro žáky 

Datum konání: 4. 6. 2020 
Místo konání: budova Husova 6, Opava 

Vstup žáků: 
Žáci vstupují do budovy školy 2 vchody – zadní vchod a vchod ze školního dvora. Před budovou musí 
dodržovat rozestupy 2m. 
V 7:30 hod vstupují žáci, kteří jsou rizikovou osobou. 
V 7:40 hod vstupují ostatní žáci.  

Zadní vchod: 3KA, 3KP (Kadeřník), 3VP (Pekař, Řezník-uzenář); dohled: Svo, Kry, Bie 
Vchod ze školního dvora: 3CČ, 3K, 3KP (Prodavač), 3VP (Výrobce potravin); dohled Qui, Pla, Fa 

1) Před budovou školy dodržujte rozestupy 2m 
2) Před vchodem si nasaďte roušku 
3) U vchodu předejte čestného prohlášení o neexistenci infekčního virového onemocnění žáka  
4) Obdržíte informaci, do které třídy se přesunete (pokud jste si dopředu nezjistili) 
5) Na obutí si navlečete návleky, které obdržíte u vchodu 
6) Přesunete se před třídu 
1) Do třídy vstupujete po jednom na vyzvání pedagogického dohledu 
2) Při vstupu si ihned umyjete ruce, dezinfikujete ruce, uložíte tašky a svršky na připravené židle 

(vypnete mobily a uložíte je do tašky) 
3) Z tašky si vezmete psací potřeby (povolené pomůcky) a pití (svačinku) 
4) Dle pokynů dohledu se usadíte do lavice. Lavice jsou připraveny v rozestupech dle manuálu MŠMT. 

Je zakázáno s nimi jakkoliv hýbat. Po usazení si můžete sundat roušku a uložit ji do připraveného 
sáčku (uzavíratelného) 

5) V 8:00 hod zahájíte administraci (obdržíte zadání, ve kterém vyplníte čas zahájení a podepíšete 
každý list písemné práce) 

6) V 8:15 hod zahájíte závěrečnou zkoušku. 

V průběhu zkoušky: 
1) Dodržujte klid a pracovní atmosféru 
2) Můžete pít a jíst 
3) Můžete po jednom odcházet na nejnutnější dobu na WC s nasazenou rouškou (nahlásíte dohledu a 

odevzdáte mu na tuto dobu svou práci) 
4) Pokud se Vám v průběhu zkoušky udělá nevolno, nahlásíte dohledu a řídíte se jeho pokyny. 

Po skončení zkoušky: 
1) Odevzdáte písemnou práci pedagogickému dohledu, který zkontroluje počet odevzdaných listů a 

zapíše čas ukončení Vaší zkoušky 
2) Před opuštěním třídy si nasadíte roušku 
3) Neshromažďujte se na chodbách a WC 
4) Školu co nejrychleji opusťte 
5) Ze zkoušky odcházíte zadním vchodem. 

V Opavě dne 22. 5. 2020 Ing. Zuzana Mikulová 
 pedagogická zástupkyně 


