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Aktuální informace pro uchazeče o studium - přijímací zkoušky 2021 

Vážení uchazeči, 

 ke školní přijímací zkoušce se mohou dostavit pouze uchazeči negativní na Covid 19. Uchazeč se prokáže negativním testem 

na Covid 19. Podle mimořádného opatření MŠČR může být potvrzení o provedeném testu ve škole nahrazeno:  

 

a) 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 POC antigenního testu nebo RT-PCR 

testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,  

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 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,  

c) 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 o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 

dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost 

umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě 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.  V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné 

střední školy, mohou tito 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. 

  

 

Podmínky provozu školy při přijímacích zkouškách 

 

Školní přijímací zkouška se koná ve dnech  5. 5. 2021 a 6. 5. 2021 – začátek zkoušky v 9.00 h. Žáci se dostaví do budovy 

školy v 8.40 h. 

Zákonným zástupcům a ostatnímu doprovodu je vstup do budovy školy zakázán.  

Uchazeči, kteří se nemohou dostavit ke zkoušce dne 5. 5. 2021 informují školu nejpozději do konce dubna na  email 

info@podnikac.cz. Tito uchazeči pak budou konat zkoušku 6. 5. 2021za stejných podmínek. 

Cestou do školy a ze školy je po celou dobu nutné zakrytí úst a nosu ochrannými pomůckami včetně dodržení odstupů 2 m. 

Vstup do budovy bude umožněn pouze uchazečům, kteří nemají příznaky onemocnění.  

U vchodu do budovy školy žáci doloží pověřenému pracovníkovi negativní výsledek testu ne starší než 7 dnů nebo jeho 

náhradu ( viz opatření obecné povahy č. j. MŠMT – 4337/2021-7).  

 Uchazeč, který negativní výsledek testu nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn! V místě konání zkoušky nebude testování 

umožněno! 

Uchazeč je dále povinen dbát pokynů pracovníků školy, dezinfikovat si ruce při vstupu do budovy, prokázat se pozvánkou a 

evidovat se u pověřeného pracovníka ve vestibulu školy. Po celou dobu pobytu v budově je uchazeč povinen mít nasazen 

respirátor FFP 2. Každý uchazeč bude mít minimálně 2 ks respirátorů (náhradní v igelitovém sáčku pro případ výměny). 

Použité jednorázové ochranné pomůcky uchazeč v uzavřeném igelitovém sáčku vhodí do odpadkového koše. Uchazeč se 

pohybuje pouze v určených prostorách školy. Podle pokynů pracovníků školy se uchazeč odebere nejkratší cestou do 

přidělené učebny. Po celou dobu přítomnosti v budově, bude uchazeč pouze v přidělené učebně nebo může využít sociální 

zařízení v příslušném patře, kde se učebna nachází. 

Při vstupu do učebny si uchazeč umyje a vydezinfikuje ruce. V průběhu testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazen 

respirátor FFP2. Počet žáků v učebně bude odpovídat hygienických opatřením. 

Po odevzdání testu uchazeč neprodleně opustí budovu školy, odchází v rozestupech minimálně 2 m.  

 

 

 

V Mostě 15. 4. 2021 

Ing. Machuldová Lucie 

ředitelka školy 
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