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HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

K ORGANIZACI PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 

POHYB PŘED BUDOVOU ŠKOLY 

• V souladu s pozvánkou či oznámením školy se uchazeč 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 či oznámení.  

• Před školou je nutné dodržovat aktuálně platná nařízení ohledně zakrývání dýchacích cest a rozestupů. 

 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

• Školní i jednotná přijímací zkouška jsou neveřejné. Nikdo kromě uchazečů nebude do budovy školy 

vpuštěn. 

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

• Bezprostředně po vstupu provede každá osoba dezinfekci rukou. 

• Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy Čestné prohlášení (bez kterého není možné se přijímacího 

řízení účastnit) o neexistenci příznaků virového onemocnění s aktuálním datem, podepsané zákonným 

zástupcem (čestné prohlášení bude možné vyplnit i na místě). 

• Žák spadající do rizikové skupiny bude o tomto faktu neprodleně po vstupu do budovy informovat 

příslušného zaměstnance školy, aby mohl být do třídy vpuštěn jako první. 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům onemocnění 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

• Uchazeči se po vstupu do budovy školy nepřezouvají. 

• Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít 

roušku nasazenou ani přítomný pedagog. 

• Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  

 

VSTUP DO UČEBEN 

• Vždy 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).  

• Uchazeči dbají v učebnách pokynů příslušného pedagoga, omezují volný pohyb po místnosti. 

 

DOBA PŘESTÁVEK 

• O přestávce se uchazeči nepohybují svévolně po budově, řídí se pokyny zaměstnanců školy. 

• Mezi zkouškami žáci neopouštějí budovu školy, a to ani v případě, že by si je převzali jejich zákonní 

zástupci. 

• Na toalety odcházejí jednotlivě, výjimečně po dvojicích. 

 

ŠKOLNÍ (PRAKTICKÁ) PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

• Pro školní přijímací zkoušku platí veškerá výše uvedená pravidla. 

• O konkrétních podmínkách budou uchazeči informováni na začátku zkoušky dle aktuální situace. 

 

 

V Malé Svatoňovice dne 13. 05. 2020                       Mgr. Jiří Večeř 

zástupce ředitel školy 


