
INFORMACE O HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM 
COVID-19 V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK KE VZDĚLÁVÁNÍ NA SŠ.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímací zkoušce je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU  

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:  

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob 
před školou.  

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. (Vzdále-
nosti pro rozestupy budou označeny žlutou páskou).

• Každý žák po dobu pohybu ve škole bude mít dýchací cesty kryté ochrannými prostředky, které jsou 
uvedené v aktuálně platném opatření MZ. K dnešnímu dni je to respirátor min. třídy FFP2 nebo nanorouška. 
Vezměte si 2 kusy, jeden kus bude náhradní.

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY A POBYT V UČEBNĚ

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům o studium, nikoliv doprovázejícím osobám.  

•  Při vstupu do školy předloží uchazeč o studium potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, které 
není starší 7 dní. Testovat se budou žáci ve své kmenové ZŠ. Potvrzení bude žákovi po zaevidování vráceno. 
Podrobné informace o testování naleznete v další příloze tohoto mailu.

•  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvý-
šená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do 
školy vstoupit. V případě podezření na infekční onemocnění, které se projeví po vstupu do školy či v průbě-
hu přijímací zkoušky, vyčká žák na příjezd zákonného zástupce v izolační místnosti a používá vyhrazenou 
toaletu. Do příjezdu zákonného zástupce vykonává dozor na žákem pověřená osoba. Nemocný žák vykoná 
přijímací zkoušku v náhradním termínu.

•  Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách předepsané ochranné prostředky dýchacích 
cest.  

•  Po vstupu do školy a ověření potvrzení o negativním výsledku testování provede žák dezinfekci rukou a 
odejde do učebny dle zveřejněných seznamů. Může použít toaletu a následně odejít do učebny.

•  Neprodleně po příchodu do třídy si vybere místo v lavici tak, aby zůstaly zachovány rozestupy min. 1,5 m a 
místo nebude až na nejnutnější případy opouštět.  
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•  Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

Dezinfekce je k dispozici před šatnami, na toaletách, ve třídách a před místností pro případnou izolaci osoby 
s podezřením na onemocnění Covid 19. 

POHYB V BUDOVĚ ŠKOLY 

•  Pohyb na chodbách, návštěva toalet, společných a venkovních prostor se provádí tak, aby byly minimalizo-
vány kontakty jak mezi žáky, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.  

• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metrů). 

• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.           

 Prostory, kam je vstup zakázán, budou označeny žlutou páskou. 

•  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování, je důvodem k nevpuštění 
žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přijímací zkoušky.

•  Použité roušky, případně rukavice, které žák či jiná osoba chce vyhodit, se odkládají pouze a výhradně do 
odpadkového koše ve třídě, který je pravidelně čištěn. 
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