
Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín 
 

Informace o přijímacím řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou pro školní rok 
2020/2021, ochrana zdraví při konání jednotné přijímací zkoušky: 
 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky: 8. 6. 2020, začátek 1. testu 8:30 hodin 
 
Při konání jednotné přijímací zkoušky je nutné dodržovat pravidla stanovená v materiálu „Ochrana zdraví na 
středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek … 
2019/2020“, vydaného MŠMT ČR dne 6. 5. 2020 a dalších metodických doporučení a nařízení MŠMT. 
 

POZOR!!! Základní podmínkou pro účast na jednotných přijímacích zkouškách je 
odevzdání čestného prohlášení 
 
Tyto podmínky jsou vytvořeny pro účastníky jednotné přijímací zkoušky dne 8. 6. 2020 

(dále jen „účastník“), jsou v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020. 

Tyto podmínky řeší pouze ochranu zdraví a provoz školy dne 8. 6. 2020. 

Při porušování těchto pravidel bude účastník bez odkladu vyloučen z konání jednotné 

přijímací zkoušky. 

Každý účastník a zákonný zástupce nezletilého účastníka je povinen seznámit se předem 

s: 

 povinností podepsat čestné prohlášení a seznámení se s rizikovými faktory  

(viz příloha) 

 hygienickými opatřeními, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 

Vstup do školy 

1) Je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.  
 

2) 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. 
 

3) Příchod do budovy školy je uchazečům umožněn od 8:00 hodin, uchazečům patřícím 

do rizikových skupin doporučujeme dřívější příchod do budovy školy. 
 

4) Je zakázáno zdržovat se v prostorách před školou a v okolí školy. 
 

5) Každý uchazeč bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Škola 

uchazečům neposkytuje žádné osobní ochranné pomůcky. 
 

6) Při příchodu a odchodu ze školy je nutno zachovávat pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními, zejména: 

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

b. dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 
 

7) Při vstupu do školy předkládá uchazeč prohlášení, které obsahuje: 

a. písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Čestné 

prohlášení je přílohou těchto podmínek. 

b. písemné seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. 



8)  Bez tohoto prohlášení nebude uchazeči osobní účast na jednotných přijímacích 

zkouškách umožněna. 

Pohyb v budově školy 

1) Uchazeči se ve škole pohybují výhradně s rouškou. 
 

2) Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se uchazeči mohou pohybovat. 
 

3) Ihned po vstupu do budovy si uchazeči desinfikují ruce připraveným desinfekčním 

roztokem. 
 

4) Bez zbytečného otálení jde uchazeč do vymezené učebny, přehled je umístěn ve 

vestibulu školy (nepřezouvá se).  
 

5) Při komunikaci dodržuje odstup 2 metry od druhé osoby. 
 

6) Po chodbách a schodišti se chodí co nejvíce vpravo. Při pohybu po škole  

je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné. 
 

V učebně 

1) Po každém příchodu do učebny musí každý uchazeč použít dezinfekci na ruce. 
 

2) Po příchodu do učebny usedne na volné místo, po učebně zbytečně nepochází. 
 

3) Používání roušky v učebně určuje pedagog. Při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá 

svou roušku do sáčku. Při nedodržení pokynů vyučujícího může být uchazeč neprodleně 

z průběhu jednotných přijímacích zkoušek vyloučen. 
 

4) Při jednotné přijímací zkoušce uchazeč udržuje odstup od zadávajícího nejméně 2 

metry.  
 

5) Uchazeči opouštějí učebnu v průběhu jednotné přijímací zkoušky jen v nezbytných 

případech na co nejkratší dobu. 

6) Při příznivých venkovních klimatických podmínkách se větrání učebny provádí 

v průběhu celé jednotné přijímací zkoušky. 
 

7) Po skončení jednotné přijímací zkoušky uchazeči neprodleně opouští budovu školy. 
 

8) Pokud uchazeč pociťuje některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná 

teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 

okamžitě to oznámí přítomnému pedagogovi. Ten podnikne další nezbytné kroky. 
 

9) V průběhu přestávky mezi jednotlivými testy uchazeči opouštějí učebnu a budovu školy. 

V průběhu této přestávky bude učebna desinfikována. 
 

10) Uchazeči se mohou v průběhu přestávky zdržovat v prostoru školního hřiště, 

používají roušky a dodržují předepsané rozestupy 2 metry. 
 

 

 


