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Přijímací řízení konané ve školním roce: 2020 – 2021

Organizační pokyny pro uchazeče a jejich zákonné zástupce
v souvislosti s epidemií koronaviru (součást pozvánky)
NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o
testování uchazečů o střední vzdělání, je povinné doložit negativní
výsledek testu na přítomnost (antigenu) viru SARS CoV-2 před
přijímacími zkouškami ke vzdělávání na střední škole.
Uchazeči, kteří budou na naší škole testy konat v obou dnech (tj. 3. i 4. května 2021)
přinesou doklad na každý den – nechají si vyhotovit 2x nebo udělají kopii (bude se
kontrolovat vždy při vstupu do školy).
Pokud uchazeč nepředloží doklad o negativním výsledku testu nebo dalšími
skutečnostmi, kterými lze doklad nahradit - viz. níže bod 2. a), b), c), škola mu účast
na přijímací zkoušce neumožní.
1. Uchazeči se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze
pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2
nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 provedených ve škole (na ZŠ, víceleté gym.), které si provedl sám nebo
které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním
přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.
V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento, je tento uchazeč oprávněn pro účely
účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem.
Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost
preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.
2. Doklad o negativním testu může uchazeč nahradit:
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění
COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT_PCR testu na přítomnost viru
SARS SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
b) Dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7
dnech, nebo

c) Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

3. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastní
řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně
nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná
zkoušku v náhradním termínu.
4. Podrobné informace (dokumenty Ministerstava zdravotnictví) jsou
umístěny webových stránkách www., zdravka-plzen.cz.
Pohyb žáků, spojený s účastí na vykonání přijímací zkoušky se řídí těmito principy:






Uchazeči (a jejich zákonní zástupci) dodržují rozestupy před budovou školy (než
budou uchazeči vpuštěni do budovy) a v budově školy.
Vstup do budovy je umožněn pouze uchazečům, nikoli doprovázejícím osobám.
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.
Všichni uchazeči, zaměstnanci školy i další osoby nosí

ve společných

prostorách i ve třídě respirátory FFP2.





Prostory, ve kterých se uchazeči mohou pohybovat – vstup do školy, určená
učebna, kde se koná JPZ, WC.
Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se
i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se dle MŠMT doporučuje trávit
venku (jelikož se jedná o nezletilé uchazeče, musí s tím zákonný zástupce
souhlasit – viz. „Propustka“ (je součástí pozvánky). V případě nepříznivého počasí
budou uchazeči trávit přestávku ve své lavici, v učebně kde konají JPZ.

Dále připomínáme důležitou informaci!!!:
Uchazeč se musí prokázat nějakým dokladem totožnosti – OP, pas, průkazka
MHD. Nemáte-li nic z toho, rodič napíše čestné prohlášení, že uchazeč ještě nemá
např. OP.

V Plzni 6. 4. 2021

PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy

