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POKYN K OCHRANĚ ZDRAVÍ OSOB V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH 

ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 
 

Níže uvedená pravidla vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. 

14592/2021-1/MIN/KAN, které upravuje průběh přijímacích zkoušek ke střednímu vzdělávání 

ve školním roce 2020/21. 
 

Podmínky účasti uchazeče na konání jednotné přijímací zkoušky 
 

1.  Uchazečům o střední vzdělávání bude umožněna osobní přítomnost na jednotné přijímací 

zkoušce jen pokud  

a) nemají příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň 

b) před přijímací zkouškou budou pořádající školou testováni s negativním výsledkem 

antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru COVID-19. 
 

2.  Testování v místě konání jednotné přijímací zkoušky dle odstavce 1.b) lze nahradit 

doložením některého z těchto dokladů: 
 

- dokladem, že uchazeč, který je žákem základní (střední) školy, se pro účely účasti na jednotné 

přijímací zkoušce podrobil v době nejvýše 7 dnů před dnem konání jednotné přijímací zkoušky 

testování podle odstavce 1.b) ve své základní (střední) škole s negativním výsledkem. Tato 

základní (střední) škola je povinna provést uchazeči na žádost test dle odstavce 1.b) a vydat mu 

o negativním výsledku doklad, který bude předložen při vstupu do místa konání jednotné 

přijímací zkoušky,  

nebo 

- dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž 

uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru COVID-19 neuplynulo více než 90 dní, 

nebo 

- dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního 

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru COVID-19, který byl proveden v posledních 7 dnech 

před konáním jednotné přijímací zkoušky, 

nebo 

- certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění COVID-

19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní. 
 

3.  Pokud uchazeč nesplní výše uvedené podmínky, nebude mu účast na jednotné přijímací 

zkoušce umožněna. 
 

4.  Pokud bude uchazeč před konáním jednotné přijímací zkoušky testován dle odstavce 1.b) 

s pozitivním výsledkem, je zákonný zástupce uchazeče nebo uchazeč povinen telefonicky nebo 

jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu svého 

poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické 

lékařství pro děti a dorost a následně absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru 

COVID-19! 
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Příchod k přijímacím zkouškám a vstup do budovy školy 
 

- Je zakázáno shromažďování a setrvávání uchazečů před školou, a to před začátkem i po 

ukončení účasti na zkouškách ve škole, uchazeči před školou dodržují odstupy 2 metry a mají 

povinnost zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2 nebo ochranným prostředkem k zakrytí úst a 

nosu zdravotnickou obličejovou maskou (zdravotnickou rouškou). 

- Uchazeči, kteří budou škole předkládat doklady uvedené v první kapitole, budou přicházet do 

školy na zkoušky horním vchodem a nejpozději do 8.10 hodin. 

- Uchazeči, kteří nebudou škole předkládat doklady uvedené v první kapitole, budou přicházet 

do školy na zkoušky dolním vchodem nejpozději do 7.55 hodin a následně budou testováni. 

- Na základě instrukcí pověřených osob školy u obou vchodů se uchazeči bez prodlení odeberou 

do učebny, ve které budou konat zkoušky, při vstupu dolním vchodem budou nejdříve testováni.     

- Vstup do budovy školy bude umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

 

Průběh zkoušek 
 

- V prostorách školy i v samotných třídách mohou být uchazeči pouze s nasazeným 

respirátorem. 

- Po příchodu do místnosti, kde probíhá zkouška, musí každý použít dezinfekci na ruce. 

- Ve škole se uchazeči pohybují pouze po vymezeném patře a mají přístup pouze ke stanoveným 

WC. 

- Při pohybu v prostorách školy uchazeči dodržují odstupy 2 metry vždy, když je to možné 

(nejméně 1,5 metru). 

- Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená 

tělesná teplota, kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, rýma, zažívací obtíže, bolest 

svalů, kloubů, hlavy apod.), nesmí do školy vstoupit. 

- Pokud bude zletilý uchazeč vykazovat některý z uvedených příznaků COVID-19, bude vyzván 

k odchodu ze školy, kterou bezodkladně opustí. 

- Pokud bude nezletilý uchazeč vykazovat některý z uvedených příznaků COVID-19, bude  

umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován jeho zákonný zástupce za účelem 

bezodkladného vyzvednutí uchazeče ze školy. 

 

 

V Karlových Varech 15.4.2021 

 

RNDr. Jiří Neumann, ředitel 

 


