ORGANIZAČNÍ POKYNY
pro uchazeče o studium - přijímací řízení na střední školu 3. května*, 4. května 2021*
V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU S DŮRAZEM NA BOZ
1. Vstup do budovy školy
a) Vstup do budovy školy z Náměstí T. G. Masaryka bude pro uchazeče otevřen od 8.00
hodin.
b) V souladu s pozvánkou se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas a na stanovené
místo.
c) Uchazeči budou dodržovat odstupy 2 m v souladu s mimořádnými opatřeními.
d) Pro všechny osoby nacházející se u vstupu do školy platí povinnost zakrytí úst a nosu
respirátorem bez výdechového ventilu dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
e) Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám
– vždy s ochranou dýchacích cest (respirátorem).
f)

Uchazeči předloží u vstupu do budovy doklad o negativním výsledku testu (viz
přiložený výňatek z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví) a při vstupu do
budovy odevzdají tyto podepsané organizační pokyny a zajištění BOZ pro přijímací
zkoušky.

g) Nikdo s příznaky virového onemocnění odpovídající příznakům nemoci COVID-19
nesmí vstoupit do budovy školy.
h) U vstupu do budovy školy je nutné povést důkladnou dezinfekce rukou.
3. Vstup do třídy
a) Každý uchazeč použije dezinfekci na ruce také při vstupu do učebny a zaujme místo
v učebně.
b) Po příchodu zadavatele bude rozdána zkušební dokumentace.
c) Začátek testu: matematika – 8.30, český jazyk 11:10
d) Po ukončení testu uchazeč vyčká začátku testu následujícího. Občerstvení zajištěno.
4. Dodržování pravidel bezpečnosti.
i) Pokud by došlo k úrazu či poranění účastníka přijímacích zkoušek, které se přihodilo
v prostorách organizace, musí být oznámeno v sekretariátu školy úraz či poranění,;
1. pomoc bude poskytnuta z prostředků organizace.
j) Při vyhlášení evakuace objektu bude postupovat podle pokynů pověřených osob.

k) Za základní rizika z hlediska pojištění BOZP (včetně doplněných specifik) škola
považuje možnost uklouznutí nebo pádu na schodech, chodbách apod. (zachovávat
opatrnost), možnost kolize s jinou osobou (např. žákem, zaměstnancem školy).
l) Škola zamezuje nepovolaným osobám přístup do dalších prostor, které nejsou určeny
pro poskytování vzdělávání (např. sklepy, půdy, sklady, kotelny, apod.).
m) Upozorňujeme na přísný zákaz kouření i zákaz používání elektronických cigaret
v budově a areálu školy.
V Táboře 26.4. 2021

Ing. Blažena Hořejší, v.r.
Ředitelka školy

Svým podpisem potvrzuji seznámení s organizačními pokyny a BOZ.
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………………………………..

Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče

Podpis (ne)zletilého uchazeče

*Někteří uchazeči obdrželi pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny z následujících
důvodů:
- mají zájem o oba obory na naší škole nebo o různá zaměření v rámci jednoho oboru
- na druhé škole konají školní přijímací zkoušku a vzhledem k možnosti výběru a následně
započtení lepšího výsledu u jednotné přijímací zkoušky (JPZ) mají tito žáci možnost vykonat
JPZ ve dvou termínech.

