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BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Pravidla, spojená s účastí uchazečů o studium na Gymnáziu Mimoň na vykonání přijímací zkoušky,
vychází z dokumentu „Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných
školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií
2019/2020“ vydaném MŠMT dne 30. 4. 2020. Pohyb žáků před vstupem do školy, v budově školy a při
opouštění školy se organizuje škola podle těchto principů:
Příchod ke škole a pohyb před školou
-

V souladu s pozvánkou se žák 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.
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) 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 nebo školského zařízení
-

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (příloha k pozvánce) a po použití
dezinfekce se ihned odeberou do stanovené učebny.
Všichni uchazeči, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky2
(nebude-li v termínu zkoušek stanoveno jinak).
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

V učebně
-

Po příchodu do učebny, kde bude probíhat písemná zkouška, si musí každý umýt ruce (důkladně
20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) nebo použít dezinfekci na ruce.
Uchazeči z rizikových skupin se musí dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, aby byli rozsazeni
přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
Uchazeči se posadí do lavic dle instrukcí zadávajícího učitele.
Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen
totožný zasedací pořádek.
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, kam si po sejmutí svou roušku uloží.

V době mezi jednotlivými testy
-

Pro trávení času mezi zkouškami jsou určeny učebny, v nichž zkoušky probíhají, aby
nedocházelo k dalšímu kontaktu mezi uchazeči.
Není možné se volně pohybovat po budově školy, ani ji opouštět.
V případě hezkého počasí bude uchazečům umožněn pobyt v prostorách školního arboreta.

Odchod z budovy
-

Po ukončení písemných zkoušek jsou uchazeči povinni školu bez prodlení plynule opustit ve
stanovených rozestupech (min. 1,5 m).
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Bezpečnostní a epidemiologická opatření ve škole
- Učebny jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci
a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
- Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci
a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
- Časté větrání v průběhu výuky a po skončení každé vyučovací hodiny v dané místnosti zajistí
příslušný pedagog.
- Škola zajistí důkladný úklid a dezinfekci všech využívaných prostor školy včetně zvýšené
frekvence dezinfekce dotykových ploch s důrazem na místa dotyku rukou (lavice, kliky, zábradlí,
madla, vodovodní baterie atd.) v souladu s pokyny MŠMT.
Rizikové skupiny
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Pokud žák patří do
rizikové skupiny, rozhoduje se o účasti ve škole s tímto vědomím.
Při podezření na možné příznaky COVID - 19
- Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, oznámí to vyučujícímu.
Pedagogický pracovník tuto skutečnost obratem nahlásí ředitelce školy, která bude o tomto
podezření informovat hygienickou stanici. Žák se neprodleně odebere do učebny třídy kvinta
určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19.
- Ostatní žáci se pak přesunou do náhradní místnosti nebo ven s povinným použitím roušky, dokud
není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

V Mimoni 13. 5. 2020

Mgr. Ivana
Netušilová

Digitálně podepsal Mgr.
Ivana Netušilová
Datum: 2020.05.20
21:46:15 +02'00'

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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