
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 

Organizační pokyny a pokyny k ochraně zdraví všech účastníků jednotné přijímací zkoušky 

(dále jen JPZ) 

1. Organizační pokyny 

 

• Pro školní rok 2020/21 bude do denní formy oboru vzdělání s maturitní zkouškou 65-42-

M/01 Hotelnictví přijímáno celkem 30 uchazečů dle kritérií zveřejněných na webových 

stránkách školy. 

• Organizace a obsah jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ), místo a čas konání stejně jako 

seznamy povolených pomůcek jsou obsaženy na pozvánkách k JPZ. 

• JPZ se uskuteční formou didaktických testů z předmětů Český jazyk a literatura a 

Matematika (viz pozvánka k JPZ). 

2. Pravidla pro ochranu zdraví všech účastníků JPZ 

• Všichni účastníci JPZ (učitelé, uchazeči, zákonní zástupci) jsou povinni se v plném rozsahu 

řídit pokynem MŠMT  k ochraně zdraví na SŠ, konzervatořích a vyšších odborných 

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

absolutorií 2019/2020 (k dispozici na webových stránkách školy). 

• Uchazeči přicházejí do budovy školy vchodem z Masarykova náměstí individuálně 

s časovým předstihem tak, aby byli přítomni v učebně 10 minut před zahájením zkoušky. 

Při vcházení do budovy je třeba udržovat bezpečné rozestupy (2 m). 

• Žáci z rizikových skupin mohou přicházet do školy s časovým předstihem (30 minut) před 

zahájením zkoušky. U vstupu do budovy upozorní pedagogický dohled na skutečnost, že 

patří do rizikové skupiny, a budou přednostně usazeni u oken se zvýšenou možností 

větrání. Při odchodu z učebny by pak měli odcházet mezi posledními, aby byla 

maximálně omezena interakce s ostatními. 

• VŠICHNI žáci odevzdají pedagogům vykonávajícím dohled u vchodu čestné prohlášení 

(viz příloha) a pokud nebude do dne zahájení JPZ z rozhodnutí krizového štábu ČR (popř. 

Vlády ČR) povoleno nenošení roušek, prokáží se 2 ochrannými rouškami (1 na obličeji + 1 

náhradní) a sáčkem k uložení roušky. Dále si povinně vydezinfikují připraveným 

dezinfekčním přípravkem ruce. 

• V případě, kdy uchazeč roušku zapomene, budou u vchodu do budovy k dispozici nové 

textilní roušky k zakoupení (20,- Kč/ kus). 

• Ochrannou roušku je možné odložit pouze při vlastní zkoušce, ve společných prostorách, 

při příchodu, odchodu z budovy a o přestávce mezi zkouškami jsou uchazeči povinni mít 

nasazenou ochrannou roušku. 

• Do budovy školy mají povolen vstup pouze uchazeči, doprovázející osoby mají vstup do 

budovy zakázán a budou se řídit pokyny na tabuli u vchodu, kde bude zveřejněn i časový 

harmonogram JPZ. 

• V učebně sedí žáci jednotlivě s dodržením požadovaných bezpečných rozestupů a řídí se 

pokyny učitelů organizujících JPZ. Zasedací pořádky a umístění uchazečů ve třídách 

budou k dispozici na informační tabuli u vchodu. 

• Před zahájením a po každém testu bude třída vyvětrána, průběžně budou k dispozici 

uchazečům potřebně dezinfekční prostředky včetně papírových ručníků. Uchazeči by si 

měli vydezinfikovat ruce vždy před vstupem do učebny. 

• Při jednotlivých částech JPZ používají uchazeči vlastní pomůcky uvedené na pozvánce. 



• V případě příznivého počasí je uchazečům doporučeno trávit přestávku venku (mimo 

budovu školy), v tomto čase zodpovídají za bezpečnost uchazečů zákonní zástupci. 

V případě nepříznivého počasí mohou žáci využít chodbu přiléhající k učebně, v tomto 

případě je nezbytné dodržovat bezpečné odstupy a mít nasazeny ochranné roušky. Po 

celou dobu JPZ se uchazečům zakazuje pohyb po škole mimo vymezené prostory. 

• Vstup do školy v době konání JPZ mají zakázán všechny osoby s příznaky infekce 

dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19. Uchazeči, 

kterých se to bude týkat, budou následně po předložení potvrzení pro příslušnou část 

zkoušky omluveni a pozváni k vykonání JPZ v náhradním termínu. 

• Průběžný úklid a dezinfekce v průběhu konání JPZ budou prováděny průběžně 

technickými zaměstnanci školy. 

 

 

Nová Paka 12. 5. 2020       Mgr. Petr Jaroš v. r. 

         Ředitel školy 

 

 

 


