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Ochrana zdraví v průběhu jednotných přijímacích zkoušek
doložení potvrzení o negativním testu

Podmínkami umožnění účasti uchazeče na přijímacích zkouškách je:
- negativní test
- žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Pohyb uchazečů před vstupem do školy a uvnitř budovy organizuje škola podle těchto principů:
Příchod ke škole a pohyb před školou:
•
•
•
•

V souladu s pozvánkou se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
Před školou jsou všechny osoby povinny dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními.
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátorem
třídy FFP2 nebo vyšší.
Uchazeči budou do budovy vstupovat jednotlivě, nebudou se shromažďovat a vytvářet skupiny.

Vstup do budovy školy:
•
•
•
•
•

Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Uchazeči se při vstupu prokáží dokladem s fotografií a potvrzením o negativním testu
COVID-19, které není starší 7 dní. Bez tohoto dokladu nebudou ke zkoušce připuštěni. Bližší
informace k testování najdete dále v tomto dokumentu.
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.
Při vstupu do budovy i při pohybu po budově uchazeč musí používat respirátor FFP2 jako
ochranu úst a nosu a dodržovat odstup 2 m od ostatních osob.
Každý uchazeč bude mít s sebou náhradní respirátor FFP2 a sáček na uložení respirátoru.

V budově školy:
•
•
•
•
•

Po vstupu do budovy školy se uchazeči co nejrychleji přesunou do třídy, nebudu se shromažďovat
ve vestibulu školy ani na chodbách.
Ve třídě se uchazeči rozsadí podle zásady jeden žák v lavici a po dobu konání zkoušek bude
dodržen totožný zasedací pořádek.
O přestávce mezi jednotlivými zkouškami uchazeči omezí pohyb na chodbách na minimum,
nebudou se shromažďovat, budou dodržovat předepsané minimální rozestupy.
V případě konzumace nápojů nebo potravin si uchazeč může respirátor sundat na dobu nezbytně
nutnou.
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci
s dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Na toaletách se
uchazeči nebudou zdržovat déle, než bude nezbytně nutné, po použití toalety si důkladně omyjí
(20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a vydezinfikují ruce.
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•
•
•
•
•
•

Při vstupu do třídy bude uchazečům k dispozici desinfekce na ruce. Doporučujeme i předchozí
umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Dezinfekční prostředky na ruce a jednorázové papírové ručníky budou k dispozici.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. Zadavatelé zajistí větrání před a po zkoušce
a dohlížející učitelé o přestáV čase přestávjvce mezi zkouškami.
Uchazeči, budou trávit přestávku ve třídě, nebudou se k otevřeným oknům přibližovat, sedat si
na radiátory, parapety nebo se vyklánět z oken.
Po ukončení zkoušky z českého jazyka žáci neprodleně opustí budovu školy, nebudou na
chodbách ani před školou vytvářet skupinky nebo se shromažďovat.
V čase přestávky mezi zkouškami uchazeči nebudou moci opustit budovu školy.

Bližší informace k testování pro účely přijímacích zkoušek ve střední škole
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který
byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), 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. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým
podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).
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.
Stejnou povinnost umožnit testování žáka pro účely přijímací zkoušky má také kmenová střední
škola, pokud je uchazeč již žákem jiné střední školy, např. pro přijímací zkoušky do nástavbového
studia.
Obdobně jako ZŠ je i kmenová SŠ povinna uchazeči vydat potvrzení o výsledku provedeného
testu, který uchazeč může využít pro potřeby přijímací zkoušky na jiné střední škole.
Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely
účasti na přijímací zkoušce. ČAO nebude provádět náhradní testování.
Uchazeči o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou
využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný
poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo
středních škol.
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.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné
osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast
takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek
•

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
o 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 antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
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•

dokladem o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2
o 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,
o 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 léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní.
Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:
•
•

V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden
RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce. Omluvenku
je třeba doručit ředitelce školy do 3 dnů. Uchazeč bude pozván ke konání zkoušky v náhradním
termínu.
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