Pokyny k přijímacím zkouškám 2021 - 2022
pro uchazeče o studium
1. Podmínky pro účast uchazeče na přijímacích zkouškách:
- negativní test na covid-19;
- žádné příznaky onemocnění covid-19;
- výsledek testu nesmí být starší 7 dnů;
- škola, na kterou se uchazeč hlásí nemá povinnost umožnit testování pro účely
účasti na přijímací zkoušce.
2. Testování:
- uchazeč před vstupem do budovy školy, kde bude skládat přijímací zkoušku,
předloží potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 (ne starší 7 dnů);
- uchazečům, kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), provede test příslušná ZŠ;
- uchazečům, kteří se hlásí ze střední školy (SŠ), je povinna test provést příslušná
SŠ;
- ostatní uchazeči využijí registrované odběrové místo a předloží doklad o
negativním testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb;
- potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum
provedení testu a jeho výsledek;
- pokud uchazeč doklad o negativním testu nepředloží, nebude mu umožněno
přijímací zkoušku vykonat; pokud se takový uchazeč do 3 dnů písemně omluví
řediteli školy, může konat zkoušku v náhradním termínu.
- Pokud bude žák v rámci testování před přijímací zkouškou pozitivní a pozitivitu
potvrdí i RT-PCR test, rodiče jej písemně omluví (nejpozději do tří dnů od konání
zkoušky) řediteli školy a doloží potvrzením vydaným poskytovatelem
zdravotnických služeb. Takový žák bude skládat přijímací zkoušku v náhradním
termínu.
3. Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu:
- předložení dokladu o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění
covid-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo
PCR testu neuplynulo více jak 90 dní;
- předložení dokladu o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR
testu, které nejsou starší 7 dnů a byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb;
- předložení certifikátu MZdr. ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů (totéž platí u jednodávkové
látky).
4. Pravidla pro pobyt v budově školy, kde bude přijímací zkouška probíhat:
- vstup do školy není umožněn doprovázejícím osobám;
- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta čichu
a chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit;
- všichni uchazeči jsou povinni mít zakrytý nos a ústa respirátorem typu FFP2,
KN95 nebo nanorouškou po celou dobu pobytu ve škole;

-

-

při vstupu do školy si uchazeči dezinfikují ruce, v průběhu zkoušek jsou povinni
dodržovat nastavená hygienická opatření včetně dezinfekce rukou při vstupu do
třídy;
přestávku mezi zkouškami budou uchazeči trávit mimo školní budovu na pozemku
školy (dezinfekce tříd).
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