ORGANIZAČNÍ POKYNY K OCHRANĚ ZDRAVÍ V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
NA STŘEDNÍ ŠKOLE SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, OSTRAVA-HRABŮVKA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Příchod ke škole a pohyb před školou
 V souladu s pozvánkou či oznámením se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
 Pro pohyb venku je nezbytné dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
Ministerstva zdravotnictví.
Vstup do budovy školy
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, není umožněn doprovázejícím osobám,
s výjimkou asistenta či tlumočníka. Všechny tyto osoby ale musí předložit negativní výsledek
testu.
 Při vstupu do budovy doloží uchazeči potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19,
který není starší 7 dní (doklad může být nahrazen dle stanovených výjimek).
 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.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
V budově školy
 Uchazeč musí mít po celou dobu pobytu ve škole v průběhu jednotné přijímací zkoušky
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je zdravotnická rouška nebo obdobný
prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).
 Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách zdravotnickou
roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví.
 Bude zajištěn průběžný příchod uchazečů a jejich plynulý přesun do tříd.
 Přestávku mezi jednotlivými testy budou uchazeči trávit v jiné místnosti, do které se přesunou
dle pokynů pedagogů po skončení testu.
 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou s dezinfekcí a
jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení
rukou jsou umístěny před vstupem do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na
nákazu COVID 19.
 Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd. Místnosti budou často větrány.
 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy
nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně.
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděna
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení
ve společných prostorách).
Písemné zkoušky
 V průběhu písemné zkoušky musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu
(zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek, respirátor).
 Je nezbytné dodržet zásadu jeden uchazeč v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude
dodržen totožný zasedací pořádek.









Lavice ve třídě budou tak rozmístěny, aby byl dodržen doporučený odstup mezi uchazeči
nejméně 1,5 m.
Každá třída bude před a po bloku testů vyvětrána.
V případě, že má uchazeč příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci
novým koronavirem
Pokud má uchazeč konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by
mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost,
zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy
vstupovat. Uchazeč svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od
termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu
stanovené prováděcím právním předpisem.
Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:
Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, řeší situaci na místě ředitelka školy nebo
jiná pověřená osoba.
V případě, že se bude jednat o nezletilého uchazeče, bude okamžitě kontaktován zákonný
zástupce a bude dohodnuto převzetí uchazeče. Pro tyto případy je vyčleněna místnost, kde
uchazeč pod dozorem vyčká příchodu zákonného zástupce. Tato skutečnost se uvede do
protokolu o zkoušce. Uchazeč svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů
od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v
termínu stanovené prováděcím právním předpisem.
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