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EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY 
KONÁNÍ JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

 

Cesta do školy a ze školy  

1. Při cestě do školy a ze školy se na uchazeče vztahují obecná pravidla chování stanovená mimořádnými 
opatřeními, zejména: 

 - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“); 

 - dodržení odstupů 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními.  

 

Vstup do školy 

1. Uchazeči přicházejí do školy předním vchodem průběžně v době od 8:00 hodin do 8:25 hodin. 

2. Uchazeči se zbytečně neshromažďují v prostoru před školou ani ve společných prostorách školy. 

3. Do budovy školy bude umožněn vstup pouze uchazečům, nikoli doprovázejícím osobám. 

4.  Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení – je k dispozici na www stránkách školy. 

5. Při vstupu do budovy školy uchazeči povinně použijí desinfekci na ruce, která bude ve vestibulu školy. 

6. Všichni uchazeči i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.  

7. Každý uchazeč bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení roušky.  

8. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená 
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy 
vstoupit.  

 

Organizace přijímacích zkoušek 

1. Písemné zkoušky budou probíhat v přízemí školy v učebnách stanovených na pozvánce. 

2. Uchazeči nebudou využívat šatny, veškeré osobní věci budou mít s sebou v učebnách, kde budou probíhat 
písemné zkoušky. 

3. V každé učebně, kde budou zkoušky probíhat, i na toaletách budou dezinfekční prostředky na ruce.  

4. Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí 
rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

5. Maximální počet žáků ve skupině je 16 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden uchazeč v lavici ve třídě.  

6. V průběhu pobytu ve třídě nemusí uchazeči ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 
metry (nejméně 1,5 metru). 

7. Při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá svou roušku do sáčku.  

8. Přestávku mezi jednotlivými písemnými zkouškami budou uchazeči trávit v učebně a budou se řídit pokyny 
dohlížejícího pedagoga. V této době je možno individuálně navštívit toaletu. 

9.  Před opuštěním třídy si všichni uchazeči na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

 

V Příboře dne 25. května 2020 

 

 

                 Mgr. Pavel Kerekeš 
                   ředitel školy 


