Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek
Příchod ke škole a pohyb před školou
1. Žák se dostaví na zkoušku ve stanovený čas v souladu s pozvánkou k přijímacím zkouškám.
2. Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku o 30 minut dříve
než ostatní uchazeči, bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře
zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit
místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními. Tuto skutečnost nahlásí do
4.6.2020 na email rehorova@szs.pardubice.cz.
3. Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
4. Pro všechny osoby nacházející se před školu platí povinnost zakrytí úst a nosu.
5. Před prvním vstupem do školy žák předkládá toto podepsané prohlášení:
• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka,
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Vstup do budovy školy
1. Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
2. Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení.
3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),
nesmí do školy vstoupit.
4. Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.
5. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
6. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
V budově školy
1. Přestávku mezi testy budou žáci v případě příznivého počasí trávit venku před školou, v případě
nepříznivého počasí zůstanou ve třídě. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu nasadí roušky.
2. Dezinfekce a jednorázové papírové ubrousky jsou umístěny před vstupem do školy. Další dezinfekční
prostředky jsou ve třídách, na wc.
3. Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí rukou
(20 a 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
4. Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku, ukládají si ji do sáčku.
Osoby s rizikovými 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. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové
léčbě, 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).l
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.

