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Informace o bezpečnostních opatřeních  

pro pobyt uchazečů ve škole  

Přijímací zkoušky 2019/20 

 

Cesta do školy a ze školy  

Při cestě do školy a ze školy se na uchazeče vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními, zejména:  

●  Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  

●  Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  

● Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům o studium, nikoliv doprovázejícím 

osobám.  

● Všichni uchazeči i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.   

● Každý uchazeč bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  

● Uchazeč je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. 

V budově školy  

● Dodržovat odstup 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).  

● Před opuštěním učebny si na celou dobu mimo učebnu nasadit roušku.  

● Nádoby na dezinfekci s dávkovačem jsou umístěny před vstupem do budovy, 

v učebnách, kde se konají přijímací zkoušky, na toaletách a ve školní jídelně. 

 V učebně 

● Všichni uchazeči musí mít u sebe doklad totožnosti, vlastní psací potřeby včetně 

náhradních, povolené pomůcky, igelitový sáček na uložení roušky. 

● Složení skupin je stanoveno rozpisem a vyvěšeno na dveřích učebny. 

● Maximální počet uchazečů ve skupině je 17 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden 

uchazeč v lavici. 

● Uchazeči z rizikových skupin ze všech oborů se musí nahlásit zadavateli z důvodu 

úpravy zasedacího pořádku. Tito uchazeči budou rozesazeni přednostně na místa 

nejdále ode dveří a pokud možno u oken.  

● Neprodleně po příchodu do učebny musí všichni použít dezinfekci na ruce.  
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● Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým 

mýdlem).  

● V průběhu pobytu v učebně nemusí uchazeči ani pedagogové nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).  

● Při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá svou roušku do sáčku.  

● Během zkoušky používá uchazeč vlastní psací potřeby a povolené pomůcky. 

● Uchazeč si po každé zkoušce vydezinfikuje nebo umyje ruce ve své učebně.  

● Každá učebna bude před a po bloku testů vyvětrána. 

 

 

Osoby s rizikovými faktory  
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 osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 

některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.  

 

 

 

 

 

Ve Vyškově dne 14. 5. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Václav Klement 

ředitel školy 


