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BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 
 
 
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

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

 

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu1,2.  

 
Není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je tedy uchazečům zakázáno se 
před školou shlukovat, uchazeči musí ve vlastním zájmu dodržovat stanovené rozestupy (2 m) a po 
použití dezinfekce ihned po příchodu do budovy hlavním vchodem předat dozorující osobě čestné 
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a poté se odebrat do stanovené 
učebny.  
 
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.  
 
Uchazeči z rizikových skupin se musí dostavit na zkoušku o 30 minut dříve – tak, aby se v učebně 
mohli posadit na místa umožňující největší odstup od ostatních žáků, a to co nejblíže k oknům.  
 

Všichni uchazeči nosí ve společných prostorách roušky – nebude-li v termínu zkoušek stanoveno 
jinak. 

 
Po příchodu do učebny, kde bude probíhat písemná zkouška, musí každý použít dezinfekci na ruce.  
 
Při písemných zkouškách nemusejí mít uchazeči nasazenou roušku, škola zajistí umístění lavic tak, aby 
byly dodrženy rozestupy min. 1,5 m. Každý uchazeč bude mít s sebou sáček na uložení roušky. 

  

Pro trávení času mezi zkouškami jsou určeny učebny, v nichž zkoušky probíhají, a určená sociální 
zařízení, aby nedocházelo k dalšímu kontaktu mezi uchazeči. 
 

Po ukončení písemných zkoušek profilové i společné části jsou uchazeči povinni školu bez prodlení 
plynule opustit ve stanovených rozestupech (min. 1,5 m). 

  
 

Vysvětlivky: 
1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál 
nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.  
2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz 
webové stránky www.mzcr.cz).   
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