
 
TRIVIS – STŘEDNÍ ŠKOLA VEŘEJNOPRÁVNÍ  

KARLOVY VARY, S.R.O. 
IČO: 26325233 T. G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary 

Zapsána dne 31.08.2005 v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13486 

 

 

1 
 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O OCHRANĚ ZDRAVÍ  

V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK  

A MATURITNÍCH ZKOUŠEK 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

denní a dálkové formy vzdělávání 

TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. 

 
V souladu s metodikou MŠMT k ochraně zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších 

odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a 

absolutorií 2019/2020 ze dne 06.05.2020 tímto stanovuji základní provozní podmínky ve škole pro 

realizaci přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek takto: 

 

 

CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY: 

 
Na žáky se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními – zejm. zakrytí úst a nosu 

ochrannými prostředky, dodržení rozestupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními. 

 

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU 

 
1) Žák/uchazeč se do školy dostaví na zkoušku ve stanovený čas – údaje uvedeny na pozvánce k JPZ, 

v harmonogramu MZ, žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než 

je čas uvedený v pozvánce i harmonogramu (tuto informaci sdělí telefonicky sekretariátu školy 

nejdéle 1 pracovní den před zkouškou). 

2) Žáci/ uchazeči jsou povinni před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními. 

3) Všechny osoby nacházející se před školou jsou povinni mít zakrytá ústa a nos 

 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

 
1) Do školy mají umožněn vstup pouze žáci a uchazeči (doprovázejícím osobám uchazečů k JPZ 

nebude do školy vstup umožněn). Osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních zkoušek 

maturitních zkoušek chtějí těchto účastnit, bude vstup do školy povolen. Tyto osoby jsou povinny 

dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou, včetně podpisu čestného 

prohlášení. 

2) Každý žák a uchazeč odevzdá při vstupu do školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených 

Ministerstvem zdravotnictví. 

3) Při vstupu do školy bude každý žák/uchazeč oproti podpisu seznámen s pravidly o ochraně zdraví a 

v průběhu JPZ a MZ ve školním roce 2019/2020. 

4) Při každém vstupu do školy bude žákovi/uchazeči/veřejnosti u MZ orientačně měřena tělesná teplota.  
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V BUDOVĚ ŠKOLY 

 
1) Neprodleně po vstupu do školy jsou žáci/uchazeči/veřejnost u MZ povinni použít dezinfekci na ruce 

a projít dekontaminační zónou pro očištění podrážek bot. 

2) Všichni žáci/uchazeči/veřejnost u MZ jsou povinni nosit ve společných prostorách školy roušku. 

3) Každý je povinen mít sebou na každý den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

4) Žáci/uchazeči/veřejnost u MZ se mohou pohybovat pouze v prostorech schodiště, chodby 4. patra, 

wc ve 4. patře a tříd vymezených dle harmonogramu JPZ a MZ. Žáci nevyužívají šaten. 

5) Žáci/uchazeči z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první. 

6) Před opuštěním třídy si všichni žáci/uchazeči na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

7) Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím 

dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

8) Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

9) Třídy jsou vybaveny dezinfekčními prostředky na ruce. 

10) Ve třídách a společných prostorech bude zajištěno pravidelné větrání. 

 

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY A DIDAKTICKÉ TESTY 

 
1) Po příchodu do třídy jsou žáci/uchazeči povinni použít dezinfekci na ruce. Doporučujeme i 

předchozí umytí rukou (důkladně po dobu 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

2) Žáci sedí po jednom v lavici. Lavice jsou rozmístěny ve třídě tak, aby byl zajištěn doporučený 

odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru). Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde 

probíhá zkouška, rozsazení přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken (skutečnost, 

že žák/uchazeč spadá do rizikové skupiny, jsou povinni žáci/zákonní zástupci uchazečů sdělit 

telefonicky sekretariátu školy nejdéle 1 pracovní den před zkouškou). 

3) Po dobu, kdy jsou žáci/uchazeči usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku, po tuto dobu 

nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog. 

4) Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 

 

POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19 

 
Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest: 

Pokud má žák/uchazeč konat příslušné zkoušky a má 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. 

 

Žák svou 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 žák 

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 žáka.  

Situaci na místě řeší ředitel školy spolu se členy zkušební komise. O této situaci ředitel školy informuje 

spádovou hygienickou stanici.  

Tato skutečnost se uvede do protokolu. 



 
TRIVIS – STŘEDNÍ ŠKOLA VEŘEJNOPRÁVNÍ  

KARLOVY VARY, S.R.O. 
IČO: 26325233 T. G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary 

Zapsána dne 31.08.2005 v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13486 

 

 

3 
 

 

Žák svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky ředitel 

školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním 

předpisem. 

 

 

V Karlových Varech dne 14.05.2020      

 

 

         Mgr. Vendula Pušová 

         ředitelka školy 

 


