
Všichni účastníci přijímacích zkoušek dodržují po celou dobu odstupy
2 metry (min. 1,5 m). Učebny budou upraveny dle min. bezpečnostních 
vzdáleností a bude zajištěn pravidelný úklid. O přestávkách učitelé zajistí 
větrání tříd.

Rozdělení uchazečů do tříd je dle pozvánek (max. 15 žáků = dodržení 
zásady jeden uchazeč v lavici) po celou dobu přijímacích zkoušek. Složení 
skupin nelze měnit.

Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy podepsané čestné prohlášení.

Po dobu, kdy jsou uchazeči usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou 
roušku. Při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá svou roušku do sáčku 
Každý uchazeč bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček
na uložení použité roušky. 

Všichni použijí dezinfekci při vstupu do školy, při stravování
a použití toalet. Dezinfekce je dostupná ve všech prostorách školy.

Všichni uchazeči i zaměstnanci nosí po celou dobu přítomnosti v areálu 
ŠKODA AUTO roušky, které lze sundat pouze při konzumaci jídla.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv 
doprovázejícím osobám. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest 
nesmí vstoupit do areálu ŠKODA AUTO.

Při podezření na možné příznaky COVID-19 je k dispozici izolační 
místnost (učebna č. 210, 2. patro budovy V12B).
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MANUÁL SOUS

PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Desatero hygienických opatření k průběhu

jednotné a školní přijímací zkoušky

Tento manuál je v souladu s interními bezpečnostními opatřeními ŠKODA AUTO
proti COVID-19 a hygienickými pokyny MŠMT.

V souladu s pozvánkou či oznámením školy se uchazeč dostaví na 
zkoušku ve stanovený čas. Uchazeči z rizikových skupin se mohou 
dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce.
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí 
úst a nosu a dodržování odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo 
mimořádnými opatřeními, případně s hygienickými opatřeními firmy 
ŠKODA AUTO. 

Občerstvení je zajištěno ve stravovacích automatech nebo si žáci 
přinesou vlastní občerstvení.




