
Organizační pokyny k účasti žáků na vykonání přijímací zkoušky 
zejména v souvislosti s epidemií koronaviru 
Střední průmyslová škola zajišťuje účast žáků na vykonání přijímací zkoušky dle mimořádného 
opatření MŠMT ČR OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH 
ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH 
ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019/2020. Text celého dokumentu je zveřejněn na adrese:  

https://www.spstrutnov.cz/images/soubory/priloha_781727520_4_005a_ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_FIN.pdf 

Níže je uveden stručný výtah z uvedeného dokumentu. 

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ 
VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Tiskopis čestného prohlášení (ke stažení ZDE). Čestné 
prohlášení převezme u vchodu do školy určený pracovník školy. Čestné prohlášení 
u nezletilých žáků musí podepsat také zákonný zástupce.  

 

Pohyb žáků se řídí těmito principy:  

 
Příchod ke škole a vstup do budovy školy, přechod do tříd, pobyt ve třídě  
Při cestě do školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, 
zejména:  
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 
 
Do místa konání přijímacích zkoušek, budovy školy v Trutnově v ulici Školní 101, žáci průběžně  
přicházejí (nejlépe s časovou rezervou cca 5 - 10 minut do času zahájení zkoušky, tj. nejpozději do 
8,25 hodin), při vstupu odevzdají pracovníkovi školy čestné prohlášení a bez přezutí plynule 
přejdou do určených zkušebních učeben (tříd). Koordinaci vstupu žáků do školy a jejich přesunů 
do tříd budou zajišťovat učitelé školy. Obdobně každý žák postupuje při odchodu ze školy. 
 
Další zásady: 
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. 
Vždy při příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Ta bude umístěna u vstupu do 
každé třídy. 
Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít 
roušku nasazenou ani přítomný pedagog. 
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 
 
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. 

https://www.spstrutnov.cz/images/soubory/priloha_781727520_4_005a_ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_FIN.pdf
https://www.spstrutnov.cz/ke-stazeni/category/17-formulare?download=233:cestne-prohlaseni-o-neexistenci-priznaku-viroveho-infekcniho-onemocneni


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).  
 
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  
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.  
 
Žák, která spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než 
ostatní uchazeči (cca 15 minut před časem zahájení zkoušky, tzn. v 8,15 hod.). 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. 
 
Sdělte mi prosím případně tuto skutečnost předem k zajištění nezbytných organizačních opatření. 
 
 
V Trutnově dne 18. 5. 2020 
 
Ing. Vladislav Sauer 
ředitel 


