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POKYNY PRO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE 
V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2019/2020 

Příchod ke škole a pohyb před školou 
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

 V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas. 
 Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v 

pozvánce. 
 Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

Vstup do budovy školy 
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
 Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha). 
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích 
cest), nesmí do školy vstoupit. 

 Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. 
 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. 

Didaktické testy 
 Vždy po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí 

umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 
 Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici v učebně. 
 Žáci z rizikových skupin budou v učebně, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa 

nejdále od dveří a pokud možno u oken. 
 Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí 

mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog. 
 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 
 Každá učebna je před a po bloku testů vyvětrána. 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 
Žák, která spadá do vymezené rizikové skupiny (poučení je uvedeno v čestném prohlášení), má právo 
přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen 
tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k 
oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s 
ostatními. 

Co dělat v případech, kdy žák má příznaky infekce dýchacích cest
Pokud žák má konat přijímací zkoušku a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 
infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta 
čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák svoji nepřítomnost řádně 
omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo 
konat zkoušku v náhradním termínu. 

V Praze dne 12.5.2020       Ing. Bc. Tomáš Langer 
                   ředitel školy 


