Střední průmyslová
1 škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,



příspěvková organizace

SMĚRNICE Č. 2 /2020
O OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU ŠKOLY PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Úvod
Tato směrnice se vztahuje na základní provozní podmínky školy v souvislosti
s vykonáním jednotné přijímací zkoušky pro přijímací řízení uchazečů o studium
v 1. ročníku školního roku 2020/2021.
Zkouška se v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení,
maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

uskuteční

od 8. června 2020.
Uchazeč(ka) je povinen(a) dodržovat stanovená hygienická pravidla.
Organizace přijímací zkoušky
Uchazeč, který koná jednotnou přijímací zkoušku v naší škole, se může dostavit
do budovy v 8.00.
Po příchodu do budovy školy uchazeč(ka) vyhledá své jméno podle příjmení
v abecedních seznamech, které budou umístěny na stolech při vstupu. Následně bude
pracovníky školy nasměrován(a) do třídy, v níž bude konat zkoušku.
Cesta do školy a ze školy. Pohyb kolem budovy školy
-Při cestě do školy a ze školy se na uchazeče vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními.
-Dodržují se odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
-Minimalizuje se shromažďování osob před školou.

Adresa.: Střední průmyslová škola stavební
Sokolovské nám. 14
460 31 Liberec 1

Tel: 485 103 528, 488 577 150

IČO 4674782 DIČ CZ46747982

Datová schránka: dxwk825

Č. účtu: 259 717 721/0300 ČSOB Liberec

e-mail: sekretariat@stavlib.cz

www.stavlib.cz

2(4)

Vstup do budovy a pohyb po škole
- Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím
osobám.
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
- Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy u stolu s příslušným seznamem pracovníku
školy čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem (viz příloha).
- Všichni uchazeči i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách (chodby, šatny
a WC) roušky.
- Každý uchazeč(ka) bude mít s sebou na den zkoušky kromě roušky i sáček na její
uložení.
- Uchazeči se mohou pohybovat jen ve vymezených prostorech.
- Toalety jsou vybaveny tekoucí vodou, bezoplachovou dezinfekcí, antibakteriálním
mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky.
Ve třídě
- Neprodleně po příchodu do třídy, má každý použít dezinfekci na ruce, která tam bude
umístěna. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou
a tekutým mýdlem).
-Je dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě.
- Uchazeči patřící do rizikových skupin jsou usazováni k oknům.
- Při pobytu ve třídě nemusí uchazeči ani pedagogové nosit roušku, pokud je
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
- Při sejmutí roušky si každý uchazeč(ka) ukládá svou roušku do sáčku.
- Lavice jsou rozmístěny tak, aby umožnily dodržet odstup mezi žáky – 2 metry
(nejméně 1,5 metru).
- Zadavatel (pedagog) před zahájením každého testu zabezpečí větrání ve třídě.
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Při podezření na nákazu COVID-19
Pokud uchazeč(ka) náhle vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 opustí
školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu.
Obdobně se postupuje v případě zaměstnance školy, u něhož se příznaky objeví
v průběhu práce.
Škola zřizuje v laboratoři L1 izolační místnost pro případ dočasného umístění osoby
s příznaky
COVID-19, kterou by nebylo možné neprodleně odeslat ze školy pryč.
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 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.
Doporučuje se, aby žáci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o své účasti
na vzdělávacích aktivitách.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, jehož součástí je:
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- 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.) a
- seznámení se směrnicí č. 2 /2020.
Podmínky pro ochranu zdraví při jednotné přijímací zkoušce se mohou měnit
v závislosti na metodice ústředních státních orgánů.

V Liberci dne 20.5.2020

Mgr. Radek Cikl
ředitel školy
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