Pokyny pro uchazeče, spojené s účastí na vykonání jednotné přijímací zkoušky (dále jen „zkouška“
ve školním roce 2020/2021
Místo konání jednotné přijímací zkoušky: Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410
Na základě metodického pokynu MŠMT „Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších
odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií
2020/2021“ jsou uchazeči, kteří se účastní jednotné přijímací zkoušky ve škole, povinni dodržovat následující
zásady.
Obecně:
1. Každý uchazeč je povinen používat zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobný prostředek pro
zakrytí úst a nosu (dále jen ochranné prostředky). Nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor
FFP2.
2. Každý uchazeč si přinese rýsovací a psací potřeby a ve třídě předloží pozvánku k přijímací zkoušce.
3. Každý uchazeč je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
4. Uchazeči si mohou přinést vlastní stravu a pití.
Příchod ke škole:
1. Budova školy bude otevřena od 7.30 hod.
2. Uchazeči si upraví příchod na zkoušku tak, aby v 8.30 hod. byli ve stanovené učebně, kde dojde
k zahájení zkoušky.
3. Před školou je každý uchazeč povinen mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a dodržovat
odstup 2 metry od ostatních osob.
Vstup do budovy školy:
1. Do budovy školy budou uchazeči vstupovat pouze náhradním vchodem. Z ulice Cihelní projdou po
novém chodníku kolem bloku A ke vchodu pro veřejnost u tělocvičen.
2. Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám.
3. Vstup do školy je umožněn uchazečům, popř. jejich asistentům podle doporučení školského
pedagogického zařízení, pokud:
a) nevykazují příznaky onemocnění COVID-19 a
b) doloží před přijímací zkouškou potvrzení o negativním výsledku testu na COVID – 19,
který není starší 7 dní.
4. Testování na COVID-19 provádí ZŠ, na které se žák vzdělává. Tato škola vystaví příslušný doklad o
provedeném testování. Uchazeč si ho připraví k nahlédnutí.
5. Uchazeč, který nepředloží doklad o negativním testu, nekoná přijímací zkoušku v řádném termínu.
Pokud se omluví řediteli SŠ nejpozději do tří dnů, může vykonat zkoušku v náhradním termínu.
6. Uchazeč může místo potvrzení o provedeném testu předložit i jiné doklady:
– doklad o prodělaném onemocnění COVID-19, od jehož prokázání neuplynulo více než 90 dní,
vydaný zdravotnickým zařízením;
- doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů a který byl
proveden ve zdravotnickém zařízení;
– certifikát o očkování proti COVID-19, od jehož provedení uplynulo více než 14 dní.
7. Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky z důvodu onemocnění COVID-19, přikládá k omluvě
doklad o pozitivním výsledku testu. Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky z důvodu jiného
onemocnění či nařízené karantény, přikládá k omluvě lékařské potvrzení.

8 V prostorách školy se uchazeči nesmí shlukovat a musí dodržovat odstup 2 metry od ostatních osob.
9. Po příchodu do školy musí každý uchazeč použít dezinfekční přípravek na ruce umístěný ve vstupu.
10. Uchazeči nebudou používat šatny, nebudou se přezouvat, svršky si mohou odložit až v učebně.
V budově školy:
1. Při pohybu v prostorách školy je každý uchazeč povinen mít nasazený ochranný prostředek pro
zakrytí úst a nosu.
2. Každý uchazeč je povinen pohybovat se pouze ve vymezených prostorách (vestibul, vyhrazené
chodby, učebny a toalety). Při přesunu bude dodržovat minimální odstup 2 metry.
3. Každý uchazeč je povinen minimalizovat kontakt s uchazeči z jiných skupin, pedagogickými
i nepedagogickými zaměstnanci školy.
4. Každý uchazeč je povinen dbát zvýšené hygieny. Vždy po příchodu do místnosti si musí umýt
ruce a použít dezinfekci na ruce.
5. Přestávku mezi jednotlivými testy tráví uchazeči ve třídě.
Ve třídě:
1. Po dobu zkoušky i o přestávce je každý uchazeč a povinen mít nasazený ochranný prostředek pro
zakrytí úst a nosu. (Kromě doby jídla a pití.)
2. Každý uchazeč je povinen sedět v rozmístěných lavicích sám, dodržovat rozestup 2 metry od
ostatních osob.
3. Po zkoušce je každý uchazeč povinen vydezinfikovat nebo umýt si ruce (přímo v učebně).
4. Uchazeč musí po ukončení jednotné přijímací zkoušky neprodleně opustit budovu školy.

Ve Frýdku-Místku 27. dubna 2021
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