
Hygienická opatření pro přijímací řízení 

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na společné i školní části přijímací zkoušky je: 

- negativní test a 

- žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

 

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. 

 

1) Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním 

testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. 

2) Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům, kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), 

má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka 

probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení 

testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum 

provedení testu a výsledek testu. K tomu mohou základní školy použít vzor dostupný 

na webových stránkách EDU.cz. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se 

zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail). 

3) 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. 

4) Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování 

pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. 

Může testování tedy provádět, ale nemusí. Naše škola umožní. 

5) K potvrzení o negativním testu na covid lze využít i registrovaného odběrového místa 

a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem 

zdravotnických služeb.  

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. 

 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek 

 

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. 

 

Další hygienická opatření v době konání přijímacích zkoušek dle Manuálu pro provoz škol a 

školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 aktualizovaným 

MŠMT ke dni 6. dubna 2021 

1. Uchazeč se dostaví do školy k PZ včas, ideálně alespoň 15 minut před zahájením 

zkoušek. 

2. Uchazeč si k přijímacímu řízení přinese z hygienických důvodů vlastní pomůcky 

(psací potřeby, rýsovací potřeby) 

3. Uchazeči se nesmí seskupovat před vchodem do školy, pokud by přišli ve stejný čas s 

jinými uchazeči, musí vždy dodržovat 1,5 rozestupy.  

4. Před příchodem do školy musí uchazeč odevzdat doklad o negativním výsledku testu 

na covid.19, nebo jeho náhradu dle příslušného OOP MŠMT.  

5. Do školy nebude vpuštěn doprovod uchazeče o studium. 

6. Při vstupu do školy je uchazeč povinen si vydesinfikovat ruce, desinfekce je 

k dispozici u vchodu. 

7. Po škole má uchazeč dovoleno se pohybovat pouze v těchto prostorách: chodba v 

přízemí a 1. patře (případně 2. patře dle skupiny), toalety v přízemí a 1. patře 

(případně ve 2. patře dle skupiny), v učebně/učebnách, kde probíhá přijímací řízení. O 

učebně, případně učebnách, kde bude probíhat přijímací řízení, rozhoduje ředitel školy 

a uchazeč bude informován při příchodu do školy. Do jiných učeben a prostor uchazeč 

vstupovat nesmí. 

8. Po příchodu do učebny je uchazeč povinen si umýt ruce mýdlem a vydesinfikovat 

desinfekcí, obojí bude v učebně k dispozici. 

9.  V učebně a ve všech ostatních prostorách dodržuje 1,5 rozestupy od ostatních osob.  

10. V učebně sedí žáci v lavici vždy po jednom. 

11. Každý uchazeč musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazen respirátor FFP 2, a to 

jak ve třídě, tak ve společných prostorách. 

12. Na toalety chodí uchazeči po jednom. 

13. Po použití toalety si musí uchazeč umýt ruce a použít desinfekci. 

14. V době přestávky nebo čekání na výsledek PZ dodržuje 1,5m rozestupy, pohybuje se 

jen v určených prostorách a neopouští budovu školy. 

15. Ze školy odcházejí uchazeči postupně, neshlukují se ve vnitřních prostorách školy ani 

před vchodem. 

16. Škola zajistí pravidelné a časté větrání a desinfekci vnitřních prostor. 

17.  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. 

 


