
Opatření na ochranu zdraví v průběhu přijímacích zkoušek 2021 

 

Následující pokyny a pravidla pro přijímací zkoušky jsou zpracovány na základě materiálů MŠMT. 

Žádáme všechny uchazeče o jejich dodržování. Jedině tím můžeme předejít nežádoucím komplikacím.  

Před příchodem do školy  

• Uchazeči a zákonní zástupci jsou povinni seznámit se s následujícími pokyny a dodržovat je. 

• Uchazeč se dostaví do školy v čase uvedeném v pozvánce, tj. od 7:30 do 8:10 hodin, a bude  

se řídit pokyny pedagogického dozoru. 

• Pro všechny uchazeče nacházející se před školou platí povinnost dodržovat rozestupy 2 m 

 a zakrytí úst a nosu v souladu s aktuálními krizovými nebo mimořádnými opatřeními (např. 

respirátory). 

Vstup do školy 

• Vstup do školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

• Uchazeči vstupují do školy jednotlivě a na vyzvání pedagogického dozoru. 

• Uchazeči nebudou vpuštěni do školy bez zakrytí úst a nosu. 

• Bezprostředně po vstupu do školy předloží pozvánku k přijímacím zkouškám, kterou uchazeči 

obdrželi doporučeným dopisem a potvrzení o negativním testu na COVID-19 . 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-

19 , nesmí vstoupit do školy. V případě alergických obtíží obdobného charakteru je nutné mít 

s sebou potvrzení lékaře. 

• Po příchodu do školy použijí uchazeči dezinfekci na ruce. 

• Z vestibulu budou uchazeči nasměřováni pedagogickým dozorem do určené učebny, kde  

se usadí na místo označené jeho jménem. 

 

Pobyt ve škole a ve třídě 

• Všichni uchazeči nosí ve všech prostorách školy respirátor nebo chirurgickou roušku.  

• V kontaktu se spolužáky a učiteli dodržují bezpečný rozestup 2 m. 

• V učebně dodržují uchazeči rozestupy podle pokynů učitele, sedí po jednom v lavici, ne- 

shlukují se. Během zkoušky používá uchazeč vlastní psací potřeby.  

• Během pobytu dodržují bezpečnostní hygienická opatření – často a důkladně si myjí ruce, 

používají dezinfekční prostředky apod. 

• Přestávku mezi jednotlivými zkouškami  mohou uchazeči trávit v učebně (která bude v době 

přestávky větrána) nebo na vymezené chodbě pod dohledem učitelů. Všude bude dodržovat 

bezpečný rozestup 2 m.  

• Po návratu do třídy si umyjí a vydesinfikují ruce. 

• Po ukončení zkoušek se uchazeči neshlukují a bez odkladů opustí budovu školy. 

 

 

 



Potvrzení o negativním testu na COVID-19  

• Mimořádným opatřením MZ ČR je stanoveno, že se uchazeči o střední vzdělání umožní přítomnost 

na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, a že před 

konáním zkoušky předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedených ve škole, jíž 

je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.  

• Toto potvrzení může být nahrazeno také dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené 

onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního 

testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 

neuplynulo více než 90 dní, dále dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním 

výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo certifikátem Ministerstva 

zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky 

očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen 

,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.  

• Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem, a škola má povinnost testování žákovi 

poskytnout a vydat mu o tom doklad.  

• Na naší škole nebude testování na COVID-19 prováděno.  

• Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací 

zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno. 

 Při podezření na příznaky nemoci  

• Pokud má uchazeč příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým 

koronavirem (zejména (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu, zažívací obtíže, 

bolest svalů a kloubů, bolest v krku, bolest hlavy, rýma), případně další příznaky), nesmí do školy 

vstupovat. Uchazeč svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 

konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené 

prováděcím právním předpisem.  

• Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné 

zdravotní indispozice na straně žáka. Škola bude okamžitě kontaktovat zákonného zástupce a 

požadovat převzetí žáka. Do doby, než si žáka vyzvedne zákonný zástupce, vyčká žák ve vyčleněné 

místnosti. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání 

zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím 

právním předpisem. 

RNDr. Olga Onderková v.r. 

ředitelka školy 

Ve Frýdku-Místku dne 15. 4. 2021 



 

 

 


