
Ochrana zdraví a provoz školy v den jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) 8. 6. 2020 

Pokyny pro uchazeče 

 

- uchazeči z rizikových skupin se mohou dostavit o 30 minut dříve, než je čas stanovený 

v pozvánce či oznámení, a budou do budovy a tříd vpuštěni jako první; tito uchazeči se 

zaregistrují do formuláře na webových stránkách školy, a to nejpozději do 4. 6. 2020 

- před školou a při vstupu do budovy dodržují uchazeči odstupy 2 metry 

- do budovy mají povolen vstup pouze uchazeči, nikoli doprovázející osoby 

- každý uchazeč musí mít s sebou sáček na uložení roušky 

- za vstupními dveřmi do školy provede každý uchazeč dezinfekci rukou 

- uchazeči povinně odevzdají při vstupu ve vestibulu školy pověřenému dozoru Čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

- uchazeči si vydezinfikují ruce po příchodu do učebny 

- uchazeč zaujme místo v lavici a po dobu zkoušek bude sedět na stejném místě 

- uchazeči z rizikových skupin budou v učebně, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně 

na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken, po usazení do lavic a během zkoušek 

nemusí mít roušku 

- uchazeči během pobytu v budově školy musí důsledně dodržovat hygienická pravidla  

- uchazeči při pohybu na chodbách, návštěvách toalet, společných a venkovních prostor 

musí minimalizovat kontakty mezi skupinami i jednotlivci a dodržovat odstup 2 metry 

- uchazeči používají toalety na patře, ve kterém jim probíhá zkouška, pokud na patře 

nejsou chlapecké toalety, používají chlapci toalety v suterénu školy nebo ve třetím 

podlaží 

- před odchodem z učebny si každý uchazeč vydezinfikuje ruce a nasadí roušku 

- během přestávky mezi jednotlivými zkouškami mohou uchazeči využít školní zahradu ve 

vnitrobloku, budovu školy neopouští 

- pokud se objeví u uchazeče v průběhu zkoušky příznaky infekce dýchacích cest, ředitel 

školy okamžitě kontaktuje zákonného zástupce uchazeče a dohodne převzetí uchazeče, 

- uchazeč bude odveden do vyčleněné místnosti 

- ředitel školy informuje o vzniklé situaci spádovou hygienickou stanici,  

- pokud uchazeč má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které 

by mohly odpovídat infekci COVID-19, nesmí do budovy vstupovat 

- pokud zákonný zástupce omluví uchazeče řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů, 

má uchazeč právo konat zkoušku v náhradním termínu, 

 

V Praze 18. května 2020 

 

 

 

 

ředitel 
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