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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 odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními.  

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

 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

 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. 

 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. 

 Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách i učebnách 

po celou dobu roušky2 a dodržují rozestup 2 m. 

 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 (případně 

v pozvánce) dle aktuální situace. 

 

 

V Ostravě dne 11. 05. 2020 

Mgr. Ctirad Skopal v. r. 

ředitel školy 

                                                 
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).   


