
Informace a pokyny pro uchazeče k organizaci přijímacích zkoušek 

Vstup do budovy školy a pohyb v budově 

Uchazeč se dostaví na zkoušku ve stanovený čas uvedený v pozvánce. (Aby nedošlo k nahromadění 
uchazečů při vstupu do budovy školy, prosíme o dodržení uvedeného času.) 

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze uchazečům, kteří konají přijímací zkoušku, nikoliv 
doprovázejícím osobám. 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které odpovídají známým příznakům COVID-19 (zvýšená 

tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do 

budovy školy vstoupit. 

Uchazeč předloží při vstupu do budovy školy potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14592/2021-
1/MIN/KAN (podrobnosti uvádíme níže). 

Ihned po příchodu se uchazeč přesouvá do určené učebny. Informace o rozdělení žáků do učeben 
bude uvedena na nástěnce ve vestibulu školy. Při vstupu do budovy bude také přítomen pracovník 
školy, který v případě potřeby uchazeči poskytne informaci, do které učebny se má přemístit. Pro lepší 
orientaci budou na chodbách umístěny také směrové šipky.  

Všichni uchazeči jsou povinni po celou dobu pohybu v budově školy používat ochranu dýchacích cest 

podle aktuálně platného nařízení Ministerstva zdravotnictví. 

Při pohybu na chodbách, návštěvě toalet a ve společných a venkovních prostorách se uchazeči pohybují 
tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Je vhodné dodržení 
odstupů 2 metry vždy, kdy je to možné. 

Za příznivého počasí doporučujeme trávit přestávky mezi jednotlivými zkouškami venku. V době 
konání přijímacích zkoušek bude proto otevřen vstup do prostoru školního hřiště. 

Vždy po příchodu do učebny se doporučuje použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se také předchozí 
umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

V lavici sedí nejvýše 1 uchazeč. Po celou dobu konání zkoušek sedí uchazeč ve stejné lavici.  

Povinnost předložení negativního výsledku testu 

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví lze uchazeči umožnit osobní přítomnost  
na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud:  

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly 
provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále 
stanoveno jinak.  

Test podle předchozího odstavce je povinna provést na žádost škola, ve které je uchazeč žákem. 

 

 



Doklad o negativním výsledku testu podle předchozích odstavců může uchazeč nahradit:  

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 
pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
neuplynulo více než 90 dní,  

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny 
poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění 
testů, 

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,  
a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů 
o léčivém přípravku (dále jen „SPC“ uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.  

Test podle prvního odstavce je povinna provést na jeho žádost škola, ve které je uchazeč žákem. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

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 vstupovat. Uchazeč, který by měl uvedené příznaky, svoji nepřítomnost řádně omluví 
nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání přijímací zkoušky řediteli školy. Potom má uchazeč 
právo konat zkoušku v náhradním termínu.  

Pokud bude uchazeč vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 v průběhu zkoušky: 
- Bude umístěn do samostatné místnosti, kde bude pod dozorem, a bude kontaktován jeho zákonný 

zástupce, aby si uchazeče okamžitě vyzvedl. 
- O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. 
- Tato skutečnost se uvede do protokolu. 
- Uchazeč  svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání 

přijímací zkoušky řediteli školy. Potom má uchazeč právo konat zkoušku v náhradním termínu.  

Zajištění hygienických podmínek pro konání přijímacích zkoušek 

Před konáním přijímacích zkoušek bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných 
prostor. Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. 
kliky, vodovodní baterie, WC apod.  

Pro čištění a dezinfekci budou používány dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou.  

Každá učebna bude před konáním zkoušek a po skončení každého testu vyvětrána.  

V každé učebně, ve které budou probíhat přijímací zkoušky, bude umístěn desinfekční prostředek  
na ruce s dávkovačem.  Tento prostředek bude k dispozici také při vstupu do budovy školy, na všech 
WC a v  místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19. 

Toalety budou vybaveny umyvadlem s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou  

na dezinfekci s dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Stejně 

vybaveno bude také umyvadlo na chodbě v každém podlaží budovy školy.  

 

 


