
1 
 

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 

 

 

 

Ochrana zdraví na GA během PZ dne 8. 6. 2020 

(pokyn ředitelky školy) 
verze 19. 5. 2020 

 

 

Cesta do školy a ze školy 

 

Při cestě do školy a ze školy se na uchazeče, doprovázející osoby a zaměstnance školy vztahují obecná 

pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, platná ke dni písemné zkoušky, zejména:  

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

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

 

 

Vstup do budovy, pohyb v budově školy 

 

 Uchazeč odevzdá při vstupu pracovníkovi školy ve vstupní hale vyplněný formulář „Čestné 

prohlášení“ (každý uchazeč dostane e-mailem). Uchazeč s rizikové skupiny (viz dále) vstupuje 

do školy s vědomím této skutečnosti a může přijít o 30 minut dříve, než je uvedeno na 

pozvánce k přijímací zkoušce. 

 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. 

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

asistenta pedagoga, kterého má žák přiděleného na základě doporučení speciálního 

poradenského zařízení nebo pedagogicko psychologické poradny). 

 Všichni uchazeči i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky, s rouškou 

vstupují do učeben. 

 Každý uchazeč bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek. 

 Při vstupu do budovy si všichni příchozí dezinfikují ruce. 

 Uchazeč se pohybuje pouze na patře, kde je zkušební učebna, používá toalety na daném patře 

– při přesunu dodržuje odstup 2 metry. 

 Při vstupu do učebny si uchazeči vždy důkladně umyjí a dezinfikují ruce (dezinfekční 

prostředek je v učebně na umyvadle). 

 Před opuštěním učebny si všichni uchazeči na celou dobu mimo učebnu nasadí roušky. 

 Během přestávky se uchazeč bude pohybovat pouze v prostoru, který vyspecifikuje dozírající 

učitel. 

 

 

Pobyt v učebně 

 Je nezbytně nutné dodržet zásadu jeden uchazeč v lavici v učebně.  

 Uchazeč používá vlastní psací potřeby (musí mít náhradní). 

 Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny uchazečů, pokud je to nezbytné 

z organizačních důvodů. 

 V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). 

 Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. kontrola dokumentů), musí se roušky nosit i v 

učebně. 

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

 V každé učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  
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  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 uchazeč, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo 

pokud některý z bodů naplňuje kterákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 

Objevení příznaků infekce dýchacích cest v průběhu zkoušky 

Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné 

zdravotní indispozice na straně žáka:  

 Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti s dozorem na chodbě. 

 V případě, že se jedná o nezletilého žáka, je nutné okamžitě kontaktovat zákonného zástupce a 

dohodnout se na převzetí žáka.  

 Pro tyto případy bude vyčleněna místnost, kde žák pod dozorem vyčká příchodu zákonného 

zástupce. 

 O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici.  

 O skutečnosti se sepíše záznam do spisu.  

 Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 

pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní 

zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.  

   

 

 

 

 

RNDr. Zdeňka Hamhalterová 

ředitelka školy 


