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Organizační pokyn k přijímacím zkouškám v souvislosti s epidemií 
koronaviru SARS CoV-2 (dále viz dokument MŠMT ČR „Ochrana zdraví na SŠ, 

konzervatořích a VOŠ v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných 
zkoušek a absolutorií 2019/2020“ ze dne 6. 5. 2020 – zveřejněno na webových stránkách 
školy) 

 
Pohyb uchazečů, spojený s účastí na vykonání písemné přijímací zkoušky se řídí 
těmito pravidly:  
 
 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím 
osobám.  

• Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha). 

• 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 nosí ve společných prostorách roušky. 

• Každý uchazeč musí mít s sebou sáček na uložení roušky. 

• Uchazečům vymezí škola prostory, ve kterých se mohou pohybovat. 

• Po příchodu do zkušební učebny musí každý použít dezinfekci na ruce. 
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a 
tekutým mýdlem). 

• Je nezbytné dodržet zásadu jeden uchazeč v lavici ve zkušební učebně a po 
dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek. 

• Uchazeči z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, 
rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken. 

• Po dobu, kdy jsou uchazeči usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; 
po tuto dobu nemusí mít nasazenou roušku ani přítomný pedagog. 

• Při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá svou roušku do sáčku. 

• Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve zkušební učebně, které umožní 
dodržet doporučený odstup mezi uchazeči – 2 m (nejméně 1,5 m). 

• Každá zkušební učebna bude před a po bloku testů vyvětrána. 
 
Dále bude postupováno dle aktuálních informací a pokynů MŠMT ČR. 
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