INFORMACE O OCHRANĚ ZDRAVÍ V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze 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.

Příchod ke škole, pohyb před školou a ve škole
- minimalizovat velké shromažďování osob před školou,

-

před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními,

-

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
všichni žáci (i zaměstnanci školy) nosí ve společných prostorách roušky,

-

každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po
prokazatelném upozornění je důvodem k nevpuštění žáka do školy.
neprodleně po vstupu do školy musí každý použít dezinfekci na ruce – dávkovač na dezinfekci
je umístěn přímo ve vchodu,
při pohybu ve třídách, na chodbách a při návštěvě toalet je třeba minimalizovat kontakty jak
mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy,
při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5
metru),
toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a
jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou,

Ve třídě
- dezinfekční prostředky na ruce jsou k dispozici i ve třídách,

-

maximální počet žáků ve třídě je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve
třídě,

-

v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován
rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru); pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky
nosit i ve třídě,

-

při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku,
v každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min),
před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
1) 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.
2) Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19,je nutné okamžitě kontaktovat
zákonného zástupce a dohodnout se na převzetí žáka. Pro tyto případy je vyčleněný
vhodný prostor (místnost), kde žák pod dozorem vyčká příchodu zákonného zástupce,
poté s ním musí opustit školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a
požadovaného odstupu.

3) O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
Co když žák patří do rizikové skupiny?

-

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v
Čestném prohlášení (viz příloha) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s
ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby nezletilý žák a jeho zákonní zástupci
zvážili tyto rizikové faktory, a pokud patří do rizikové skupiny, rozhodl se o své účasti na
přijímacích zkouškách s tímto vědomím.

-

Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení v příloze. Pokud nezletilý žák a
zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíší, nebude žákovi účast na přijímacích
zkouškách ve škole umožněna.

