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Organizační a hygienická opatření  

platná v době konání řádného termínu přijímacích zkoušek (PZ) 8. 6. 2020 

 

Dle pokynů ministerstva školství musí škola splnit následující opatření.  

Prosíme žáky o spolupráci při jejich dodržování:  

 

 V čestném prohlášení (zasíláme přílohou) jsou uvedeny rizikové skupiny v souvislosti s onemocněním koronaviru. 
Pokud uchazeč nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, patří do některé z těchto skupin, dá jeho 
zákonný zástupce tuto vědět skutečnost naší škole na dostalova@cisplzen.cz do 29. 5. 2020. 
 

 Nikdo s následujícími příznaky - zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest, nesmí dle nařízení do školy vstoupit. Pokud bude někdo vykazovat tyto příznaky, bude nutné 
okamžitě kontaktovat zákonného zástupce a dohodnout se na převzetí žáka (o této situaci musí ředitel školy 
informovat hygienickou stanici). Z tohoto důvodu žádáme zákonné zástupce, aby posoudili zdravotní stav 
svého dítěte a v případně zdravotních problémů využili náhradní termín PZ.  V tomto případě je třeba podat 
ředitelce školy omluvu do 3 dnů od řádného termínu PŘ.                       

 

 Škola musí rozvrhnout časy příchodu uchazečů tak, aby v jeden čas k budově školy dorazil omezený počet lidí. 

Proto jsme uchazeče rozdělili do skupin, tak aby se najednou nesešli před školní budovu ve větším počtu. 

Konkrétní čas, ve který se má uchazeč dostavit před budovu školy (Táborská 28, Plzeň), má každý uchazeč 

uveden na pozvánce. ŽÁDÁME VÁS O PŘESNÉ DODRŽENÍ TOHOTO ČASOVÉHO ÚDAJE (pro úplnost přikládáme 

výseč vzorové přihlášky, tento údaj je v zeleném čtverečku, NENÍ TO ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY). 

      

 

 

 Před školou musí uchazeči dodržovat odstupy 2 m. 

 V určený čas příchodu ke škole určený pedagog přebere skupinu uchazečů a odvede k učebnám, ve kterých se 
budou konat písemné testy (3. patro). Uchazeči nesmí tento vyhrazený prostor opouštět (na patře je k dispozici 
sociální zázemí). Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a 
jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  
 

 Studenti odevzdají čestné prohlášení o bezinfekčnosti při vstupu do školy pedagogovi. 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

 Uchazeč musí mít připraveny k PZ dvě roušky a jeden sáček pro uložení použité roušky.  

 Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí před školou i ve společných prostorách roušky.   

 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Toto opatření bude platit i po vstupu do 
školní budovy. 

 

 Je nezbytné dodržet zásadu jeden uchazeč v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný 

zasedací pořádek.  
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 Bude zajištěno časté větrání učeben (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

 Po dobu, kdy jsou uchazeči usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku 
nasazenou ani přítomný pedagog.  
 

 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

 Rozmístění lavic ve třídě zajistí doporučený odstup mezi žáky – 2 m (nejméně 1,5 m).  
 

 Každá třída je před a po písemném testu vyvětrána a vydezinfikována. Z tohoto důvodů budou uchazeči trávit 
přestávku mezi testy buď v areálu zahrady školy a parku před školou nebo jiných učebnách (v závislosti na 
počasí).  Uchazeč nesmí opouštět tyto vyhrazené prostory. Přesun uchazečů do prostor určených na přestávku a 
zpět do třídy budou zajišťovat pedagogové.  

 
 

Děkujeme předem za spolupráci a věříme, že i přes komplikace, která současná situace přináší, vše 
společně zvládneme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


