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EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY 
KONÁNÍ JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

 

Tato „Epidemiologická opatření upřesňující podmínky konání jednotných přijímacích zkoušek“ jsou stanovena 
v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 č. j. MZDR 14592/2021-
1/MIN/KAN, Opatřením obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-4337/2021-7 ze dne 6. dubna 2021 a metodickými 
pokyny MŠMT pro konání přijímacích zkoušek. 

 

Testování uchazečů o studium 

1. Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: 
- negativní test 
a 
- žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

2. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro 
účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 
7 dní. 

3. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má 
povinnost umožnit základní škola, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. 
Příslušná základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat 
identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.  

4. Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, 
že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči. 

5. Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací 
zkoušce. V případě, že z objektivních důvodů nebude mít uchazeč možnost absolvovat testování na 
onemocnění COVID-19 v základní škole, jejímž je žákem, informuje o tom v dostatečném časovém předstihu 
ředitele školy (Mgr. Pavel Kerekeš, tel.: 730 189 028), aby mohl být stanoven náhradní postup. 

6. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu 
přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji 
měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu. 

7. Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: 

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 uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového 
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

 

Vstup do školy 

1. Uchazeči přicházejí do školy předním vchodem průběžně v době od 7:30 hodin do 7:45 hodin. 
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2. Uchazeči se zbytečně neshromažďují v prostoru před školou ani ve společných prostorách školy. 

3. Do budovy školy bude umožněn vstup pouze uchazečům, nikoli doprovázejícím osobám. 

4.  Uchazeči předloží při vstupu do budovy školy potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není 
starší 7 dní, popřípadě jeho přípustnou alternativu. 

5. Při vstupu do budovy školy uchazeči povinně použijí dezinfekci na ruce, která je k dispozici ve vestibulu školy. 

6. Všichni uchazeči i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách respirátory FFP2 (v případě 
uchazečů do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium je postačující chirurgická rouška).  

7. 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 
vstoupit. 

 

Organizace přijímacích zkoušek 

1. Písemné zkoušky budou probíhat v učebnách stanovených na pozvánce. 

2. Uchazeči nebudou využívat šatny, veškeré osobní věci budou mít s sebou v učebnách, kde budou probíhat 
písemné zkoušky. 

3. V každé učebně, kde budou zkoušky probíhat, i na toaletách budou dezinfekční prostředky na ruce.  

4. Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou 
(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

5. Maximální počet žáků ve skupině je 16 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden uchazeč v lavici ve třídě.  

6. Po celou dobu písemné zkoušky musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazen respirátor FFP2 (v případě 
uchazečů do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium je postačující chirurgická rouška). 

8. Přestávku mezi jednotlivými písemnými zkouškami budou uchazeči trávit v učebně a budou se řídit pokyny 
dohlížejícího pedagoga. V této době je možno individuálně navštívit toaletu. 

 

V Příboře dne 16. dubna 2021 

 

 

                 Mgr. Pavel Kerekeš 
                   ředitel školy 


