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Organizační pokyny Gymnázia Brno, Křenová, p. o., pro konání přijímacích zkoušek v roce 2020
Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na naší škole,
v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 a v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. a s vyhláškou
č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020,
vám zasílám tyto organizační pokyny, jejichž dodržováním přispějete k hladkému průběhu přijímacích
zkoušek v tomto mimořádném období.
Pohyb osob před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:





V souladu s pozvánkou se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
Uchazeči z rizikových skupin (viz příloha čestné prohlášení) se mohou dostavit na zkoušku o 30
minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce.
Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m v souladu s mimořádnými opatřeními.
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Za ochranné
prostředky dýchacích cest se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének.

Vstup do budovy školy






Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Uchazeč odevzdá při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha čestné prohlášení).
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (viz níže), nesmí do školy vstoupit.
Všichni uchazeči, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.
Každý uchazeč musí mít s sebou sáček na uložení roušky.

V budově školy






Uchazeči z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první.
Před opuštěním třídy si všichni uchazeči na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, dávkovačem s dezinfekcí a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Mezi zkouškami se provede větrání všech tříd (minimálně po dobu 5 min).
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, budou prováděna
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení
ve společných prostorách).

Písemné zkoušky a didaktické testy






Každý uchazeč bude sedět ve své lavici a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný
zasedací pořádek.
Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi
uchazeči 2 metry (nejméně 1,5 m).
Uchazeči z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně
na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
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 uchazeč ukládá svou roušku do sáčku.

Osoby s rizikovými faktory
- viz příloha čestné prohlášení
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Co dělat v případě, že uchazeč patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří uchazeč, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Před prvním vstupem do školy uchazeč předkládá písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Uchazeč, která spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než
ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy. Stejně tak uchazeč opustí místnost mezi
posledními.
Co dělat v případech, kdy má uchazeč příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat
infekci novým koronavirem
Uchazeč má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:


Pokud má uchazeč příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým
koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu,
celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Uchazeč svoji
nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli
školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout.
Potom má uchazeč právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním
předpisem.

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:






Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné
zdravotní indispozice na straně uchazeče.
V případě, že se jedná o nezletilého uchazeče, je okamžitě kontaktován jeho zákonný zástupce.
O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici.
Tato skutečnost se uvede do protokolu.
Uchazeč svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání
zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy
prominout. Potom má uchazeč právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené
prováděcím právním předpisem.

Miroslav Marek
ředitel školy
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