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Organizace a hygienické podmínky průběhu přijímacích zkoušek  ve dnech 3. a 4. května 2021 

Příchod ke škole a pohyb před školou  

- Uchazeči přicházejí ke škole s řádně nasazeným respirátortem a dodržují 2 m rozestupy, 

- uchazeči si připraví pozvánku k přijímací zkoušce a doklad o negativním testu na onemocnění 

COVID-19 (viz kapitola Vstup do budovy školy), 
- uchazeči respektují pokyny zaměstnanců školy, kteří je nasměrují k určenému vstupu do 

školy, který je uveden na pozvánce k přijímací zkoušce, 

- uchazeči se dostaví k určenému vchodu do školy (viz pozvánka) nejpozději v čase uvedeném 

na pozvánce k přijímací zkoušce, 

- do areálu školy je zakázán vstup jiným osobám (rodiče, doprovod žáka). 

Vstup do budovy školy 

- Vstup do budovy se umožní uchazeči pokud: 

- a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, (do školy nesmí vstoupit uchazeč s příznaky 

infekce dýchacích cest, zvýšenou tělesnou teplotou, kašlem, náhlou ztrátou chuti a čichu 

nebo jiným příznakem akutní infekce dýchacích cest), 

 

-  b) doloží negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 provedených  v  základní  škole, které si provedl sám nebo které mu byly 

provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále 

stanoveno jinak, 

 

nebo 

 

- b) doloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost 

viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, 

 

nebo 

 

c)  prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace  a od 

prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, (dokladem je 

potvrzení od lékaře, lékařská zpráva nebo zpráva z laboratoře v listinné podobě). 

                 nebo 

 

- c) doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 

podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od 



aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 

nejméně 14 dnů. 

- před určeným vstupem do školy se uchazeči neshromažďují, do školy vstupují jednotlivě,  

dodržují dvoumetrové odstupy  od jiných osob a řídí se pokyny učitelů, kteří je doprovázejí, 

- uchazeči se pohybují pouze v určeném prostoru, 

- po vstupu do školy použijí uchazeči připravený desinfekční prostředek a okamžitě odcházejí 

dle pokynů přítomných zaměstnanců školy do určené učebny. 

- Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu nebo byl 

testován s pozitivním výsledkem,  nemůže účastnit řádného termínu přijímacích zkoušek a 

svoji neúčast z těchto důvodů řádně písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve 

které měl přijímací zkoušku konat, může konat zkoušku v náhradním termínu (2. červen 

2021). 

Pobyt v učebně 

- V učebně se uchazeč posadí na určené místo tak, aby byl zachován dvoumetrový odstup od 

ostatních uchazečů, 

- použití respirátoru v učebně je povinné, 

- během zkoušky používá uchazeč vlastní psací potřeby a povolené pomůcky (viz pozvánka k 

přijímací zkoušce), 

- z učebny se uchazeč vzdaluje pouze se souhlasem přítomného učitele a vždy s nasazeným 

respirátorem, 

- v době přestávky mezi jednotlivými testy (cca 60 minut) se uchazeči pohybují ve vymezeném 

prostoru, výhradně s respirátory, zachovávají dvoumetrové odstupy a respektují pokyny 

přítomného učitele, 

- při příchodu do učebny po přestávce si uchazeč umyje ruce  a k osušení použije jednorázový  

papírový ručník, 

- odchod uchazečů z areálu školy na dobu přestávky nebude umožněn, 

- na přestávku doporučujeme uchazečům přinést si jídlo a pití, 

- uchazeči využívají pouze toalety vyhrazené jejich skupině, 

- na toaletách dodržují hygienické předpisy (mytí rukou a odstupy alespoň 1,5 m). 

 

Odchod ze školy 

- Uchazeči odcházejí z budovy školy po ukončení testů cca ve 12.45 hodin (žáci s přiznaným 

uzpůsobením podmínek s časovým posunem dle navýšení časového limitu pro konání testů), 

- při řízeném odchodu ze školy se uchazeči řídí pokyny přítomného vyučujícího, 

- uchazeči se nezdržují v prostorách školy ani před budovou školy, 

- uchazeči při odchodu dodržují dvoumetrové rozestupy. 

Výše uvedená pravidla jsou uchazeči povinni dodržovat. V případě porušování pravidel musí žák 

školu opustit. 

Vzhledem k možnosti dalších změn epidemických opatření sledujte před termínem přijímacích 

zkoušek aktuální oznámení zveřejněná na www.sosvet.cz 

V Hradci Králové 10. dubna 2021 

Ing. Hana Rubáčková, v.r. 

ředitelka školy 

http://www.sosvet.cz/

