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Č. j.: 7/2020 

Spis. zn: 1/2020/PŘ-Č 

Vyřizuje: Pavel Škoda 

V Náchodě 22. května 2020 

Věc: Pozvánka k přijímacím zkouškám 

Vážená paní, 

oznamuji Vám, že na základě Vaší žádosti jsem dne  zahájil řízení ve věci přijetí výše jmenovaného 

uchazeče (dále jen uchazeč), jehož jste zákonným zástupcem, ke studiu na Jiráskově gymnáziu, Náchod, 

Řezníčkova 451 do oboru 79-41-K/41 Gymnázium. 

Tímto zveme uchazeče k přijímacím zkouškám. Zkoušky se uskuteční v místě, termínu a čase uvedeném 

v POZVÁNCE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ V RÁMCI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. 

Do budovy školy se dostavte 8. 6. 2020  vchodem z ulice  již v  a odeberte se 

přímo do učebny  ( . patro ). Umístění učebny si najděte předem v přiloženém plánku 

(plánek si vezměte sebou). Vstup do budovy bude umožněn pouze uchazeči, nikoliv jeho doprovodu. 

Dodržujte prosím vše co je uvedeno v Pokynu pro uchazeče k zajištění bezpečnosti ve škole. 

Uchazeči si ke zkouškám přinesou dvě černě nebo modře píšící propisovací tužky (ne plnicí pero nebo 

fixy, které se propíjejí!), průkaz totožnosti (pokud ho mají) a ke zkoušce z matematiky ještě rýsovací potřeby. 

Používání jakýchkoliv jiných pomůcek (tabulek, kalkulátoru, atp.) při zkoušce není dovoleno. 

Další podrobnosti k přijímacím zkouškám najdete v příloze POZVÁNKA KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH 

TESTŮ V RÁMCI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. 

Písemné přijímací zkoušky konají uchazeči v rozsahu učiva ZŠ z matematiky a českého jazyka. 

Předběžné výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách školy 

nejdříve 15. 6. 2020 ve 20:00 hodin, a to pod registračními čísly. Vaše registrační číslo je: . Rozhodnutí 

o přijetí či nepřijetí vydá a zveřejní tamtéž ředitel školy 16. 6. 2019 po 15. hodině. 

Nepřijatí uchazeči budou o výsledku přijímacího řízení informováni písemně. 

Přijatým uchazečům se žádná informace o přijetí nezasílá. Svůj úmysl studovat v naší škole musí přijatí 

uchazeči potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli naší školy, nebo k poštovní přepravě na adresu 

školy, a to do 23. 6. 2020 (stačí razítko pošty s tímto datem). 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 

lístek ve škole, kam byl přijat na základě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč může vzít zpět i zápisový lístek uplatněný ve škole 

s talentovou zkouškou, a to pokud je následně přijat do školy bez talentové zkoušky. 

Kritéria přijetí najdete na druhé straně této pozvánky. 

Nastane-li skutečnost, která brání uchazeči konat zkoušku v uvedeném termínu, musíte jej nejpozději do 

3 dnů od konání zkoušky písemně omluvit řediteli gymnázia. Omluva musí být doložena potvrzením příslušného 

orgánu (lékař, policie apod.), vystaveným nejpozději v den konání zkoušky. 

Případný náhradní termín pro přijímací zkoušky v naší škole Vám byl stanoven na 23. června 2020. 

Všem uchazečům přeji úspěch u zkoušek.  

 Pavel Škoda 

 ředitel Jiráskova gymnázia, 

 Náchod, Řezníčkova 451 

Uchazeč:  

Zákonný zástupce: 

 Vážená paní 
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
(pro 1. kolo přijímacího řízení) 

Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na základě 

§ 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v platném znění, jejímž obsahem jsou písemné testy z českého jazyka a literatury (Čj)1 a z matematiky (M). 

Hodnocení přijímací zkoušky 
Testy jsou hodnoceny body. U každého z testů se započítává lepší výsledek ze dvou termínů 1. kola. Maximální počet 

bodů z jednotlivých testů je následující: M – 50, Čj - 50. Maximálně tak lze dosáhnout 100 bodů. Minimální počet bodů 

potřebných pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky byl v jednotlivých testech stanoven takto: M – 10, Čj – 10. Pokud 

uchazeč získá z kteréhokoliv z testů méně bodů, než je stanovené minimum, pak nevykonal úspěšně přijímací zkoušku 

a nebude přijat. 

K bodům z přijímací zkoušky se dále přičtou body za vynikající umístění v soutěžích. 

Seznam pro přijímací řízení uznávaných soutěží 
A8 Matematická olympiáda 

Kategorie Z9 – okresní kolo 

A5 Fyzikální olympiáda 

Kategorie E – okresní kolo 

A7 Chemická olympiáda 

Kategorie D – okresní kolo 

A2 Biologická olympiáda 

Kategorie C – okresní kolo 

A11 Soutěž v jazyce anglickém 

Kategorie II. A, B – okresní kolo 

A14 Soutěž v jazyce německém 

Kategorie II. A, B – okresní kolo 

A10 Olympiáda v českém jazyce 

I. kategorie – okresní kolo 

A4 Dějepisná olympiáda 

I. kategorie – okresní kolo 

Zeměpisná olympiáda 

Kategorie C – okresní kolo 

Hodnocení výsledků soutěží 
Uchazečům, kteří se v tomto školním roce ve výše uvedených soutěžích umístí v okresním kole na 1. – 3. místě, 

budou přiděleny body do přijímacího řízení takto: 

1. místo: 15 bodů (při dělení 1. místa více soutěžícími bude každému započteno pouze 10 bodů), 2. místo: 10 bodů, 

3. místo: 10 bodů. Body za jednotlivé soutěže se sčítají. Maximálně lze za soutěže přidělit 65 bodů. 

K přidělení bodů za soutěže dojde v případě, že uchazeč své umístění doloží nejpozději 27. dubna 2020 do 12:00, a to 

buď originálem diplomu, nebo jeho úředně ověřenou kopií. Originál diplomu po jeho zaevidování na požádání vrátíme. 

Bude možné si ho vyzvednout v kanceláři školy. 

K takto získaným bodům se podle níže uvedeného vzorce přičtou ještě body za průměrný prospěch 

 v 1. pololetí 9. třídy ZŠ (dále průměr_9) a ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ (dále průměr_8), resp. v odpovídajících ročnících 

víceletých gymnázií či konzervatoří, 

 nebo v 1. pololetí posledního ročníku (dále průměr_9) a ve 2. pololetí předposledního ročníku (dále průměr_8) 

základního vzdělávání v případě, že žák ukončil základní vzdělávání v nižším ročníku než v devátém. 

Hodnocení prospěchu ze základního vzdělávání 
Body_za_prospěch = (1-průměr_9/10) + (0,001-průměr_8/10000) 

Maximálně tak lze za prospěch získat 0,900900 bodu. 

Způsob sestavení pořadí uchazečů1 

Ze všech uchazečů, kteří prospějí u přijímacích zkoušek, se sestaví pořadí podle součtu bodů z přijímací 

zkoušky, bodů za prospěch a bodů za vynikající umístění v soutěžích (lepší umístění mají uchazeči s vyšším součtem 

bodů). 

V případě rovnosti součtu bodů rozhodnou o lepším umístění pomocná kritéria v tomto pořadí: 
1. vyšší počet bodů za umístění v soutěžích, 

2. vyšší počet bodů z testu z matematiky, 

3. vyšší počet bodů z otevřených úloh v testu z matematiky, 

4. vyšší počet bodů z otevřených úloh v testu z českého jazyka, 

5. vyšší počet bodů z úloh s nejvyšším maximálním počtem bodů v testu z matematiky, 

6. postupně vyšší počty bodů z úloh s nižšími maximálními počty bodů v testu z matematiky, 

7. vyšší počet bodů z úloh s nejvyšším maximálním počtem bodů v testu z českého jazyka, 

8. postupně vyšší počty bodů z úloh s nižšími maximálními počty bodů v testu z českého jazyka, 

9. lepší průměrný prospěch z M a Čj v 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání, 

10. lepší průměrný prospěch z M a Čj ve 2. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání, 

11. postupně vyšší počet bodů z 1., 2., 3., … úlohy v testu z matematiky, 

12. postupně vyšší počet bodů z 1., 2., 3., … úlohy v testu z českého jazyka. 

V tomto pořadí budou uchazeči přijati do počtu 60. 
                                                           
1 U uchazeče, který v souladu s právními předpisy (podle §20 odst. 4 školského zákona) nekoná test z českého jazyka, se k určení jeho pořadí 

použije tzv. redukované pořadí. Tj. jeho výsledné pořadí bude rovno jeho pořadí v testu z matematiky. Při rovnosti bodů v testu z matematiky se při 

tvorbě redukovaného pořadí použijí zde uvedená pomocná kritéria č. 3, 5, 6 a 11. Znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v oboru vzdělání 

škola u tohoto uchazeče ověří rozhovorem. Pokud uchazeč požadované znalosti českého jazyka neprokáže, nebude přijat. 



Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 
Řezníčkova 451, 547 01 Náchod 

Tel./Fax/Záznamník: +420 491 423 243  E-mail: sekretariat@gymnachod.cz 

http://www.gymnachod.cz 

Č. j.: 7/2020 

Spis. zn: 1/2020/PŘ-Č 

Vyřizuje: Pavel Škoda 

V Náchodě 22. května 2020 

Věc: Výzva k nahlédnutí do spisu 

Vážená paní, 

upozorňuji Vás, že jako zákonný zástupce výše uvedeného účastníka řízení, nar. , trvale bytem 

, máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení výše 

jmenovaného uchazeče do 1. ročníku Jiráskova gymnázia Náchod obor 79-41-K/41 Gymnázium vyjádřit 

k podkladům rozhodnutí. 

Seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim můžete dne 16. června 2020 od 9:00 do 11:00 

v sekretariátu školy na adrese Řezníčkova 451, Náchod. 

Upozornění 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

 Pavel Škoda 

 ředitel Jiráskova gymnázia, 

 Náchod, Řezníčkova 451 

 ______________________________________ Zde odstřihněte ______________________________________  

Návratka 
Tuto návratku doručte do školy pouze v případě Vašeho přijetí ke studiu, a to spolu se zápisovým 

lístkem. 

Na základě informací o předchozím studiu a s přihlédnutím k možnostem školy Vám nabízíme následující 

kombinaci jazyků (u jazyků před a za lomítkem ponechte pouze vybraný jazyk, ten druhý škrtněte). 

1. jazyk2: anglický jazyk / německý jazyk (jazyk, ve kterém budete pokračovat ze ZŠ) 

2. jazyk: a) německý jazyk / anglický jazyk  b) španělský jazyk  

 c) francouzský jazyk  d) ruský jazyk  

U 2. jazyka vyznačte číslicemi 1 až 4 pořadí tak, že 1 bude u jazyka, který byste si přáli nejvíce, a 4 u jazyka, 

který chcete nejméně. U každého z jazyků zhodnoťte stupeň pokročilosti písmenem Z (začátečník), M (mírně 

pokročilý), P (pokročilý). 

 Ve třídě bych chtěl být s:  ______________________________  
 Uveďte pouze 1 jméno. On musí zároveň uvést Vás. 

E-mail, na který chci zasílat informace ke studiu:  _________________  

 ______________________________________ Zde odstřihněte ______________________________________  

Informační schůzka s přijatými žáky se z důvodu rizika COVID-19 NEKONÁ. 
(Rozdělení do tříd, přidělený cizí jazyk, seznam potřebných učebnic, přihlášku ke školnímu stravování atd., 

to vše najdete na našich webových stránkách www.gymnachod.cz a ve Vámi výše uvedené e-mailové schránce). 

Děkujeme za pochopení. 
 

                                                           
2 V případě malého počtu žáků s 1. jazykem německým si škola vyhrazuje právo tento jazyk neotevřít a přidělit všem žákům jako 1. cizí 

jazyk angličtinu. Upozornit rodiče na to, že německý jazyk jako 1. cizí jazyk nemusí mít na střední škole návaznost bylo povinností ZŠ 

při nabídce tohoto jazyka. 

Uchazeč, účastník řízení:  

Zákonný zástupce: 

 Vážená paní 
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POZVÁNKA KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ V RÁMCI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
DO MATURITNÍCH OBORŮ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Jméno a příjmení uchazeče:

Datum a místo narození:

1)PUP z

Evidenční číslo přihlášky:

E-mail:

Obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/41

Termín Konání jednetne zKøušKy 1. termín

Didaktický test Z předmětu Místo konání jednotné Zkoušky Zkušební učebna 2) Datum Cas

Matematika

Český jazyk a literatura

Název školy: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Adresa konání Zkoušlql: Rezníčkova 451, 54701 Náchod

8.6.2020 08:30

konání zahájení

8.6.2020 10:55

- Informace na pozvánoe si pečlivě překontrolujte. Zaměřte se Zejména na jméno a příjmení, datum a místo narození.
- Dostavte Se na adresu konání testů v čase: vchodem (z ul. )
° Uchazeč koná jednotné testy pouze vjednom termínu, a to ve škole uvedené na jeho přihlášce jako 1. v pořadí. Ve škole uvedené na přihlášce jako 2. v pořadí koná uchazeč testy pouze

v případě, že na škole uvedené jako 1. v pořadí Se testy nekonají (např.učební obor). Pořadí škol neurčuje preferencí!

ZÁKLADNÍ INFORMACE K JEDNOTNÝM TESTŮM

Matematika
Celkový maximální počet bodů: 50

Časový limit konání testu: 85 minut
Rýsovací' potřeby a psací potřeby,
Zejména modře cˇi černě píšící
propisovacı' tužka pro Zápis
do Záznamového archu. Užívání
kalkulátoru a tabu/ek není povoleno.

I O 3)Povolene pomucky :

1)
2)
3)

Český jazyk a literatura
Celkový maximální počet bodů: 50

Časový limit konání testu: 70 minut

Psací' potřeby, Zejména modře
cˇı cˇerně pı'šı'cı' propısovacı' tužka
pro Zápis do Záznamového archu.

I ° 3)Povolene pomucky :

Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky, zkratka je složena z typu uzpůsobení a časového navýšení v procentech.
Označení zkušební učebny mohlo být použito pouze pro plánování v informačním systému. Skutečné umístění učebny na dané adrese Stanovuje ředitel příslušné školy.
Uchazeči s PUP mohou navíc využívat kompenzační pomůcky uvedené v doporučení školského poradenského zařízení. Použitím kompenzačních pomůcek nesmí uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

vzniknout neoprávněná výhoda při konání přijímací zkoušky; mezi kompenzační pomůcky nepatří encyklopedie, Matematicko-fyzikální a chemické tabulky, kalkulačka, Pravidla českého pravopisu a Slovník
spisovné češtiny.

DOPORUČENÍ K DIDAKTIcKÉMu TESTU

1. Řid'te Se pokyny Zadávajícího učitele a pokyny uvedenými na přední Straně
testového sešitu. Pozorně čtěte instrukce, Zadání a výchozí texty. Mnoho chyb vzniká
Z přehlédnutí.
2. Využijte všechen poskytnutý čas a nevzdávejte řešení. Pokud v průběhu Zkoušky
opustíte učebnu, už se do ní nebudete moct vrátit.
3. Poznámky Si dělejte do testového Sešitu, v něm Si můžete ta ké Zaškrtávat či barevně
podtrhávat. Pozor, poznámky v testovém sešitě však nejsou hodnoceny! Ponechte
si dostatečny' čas na pečlivý břep_is odpovědí do Záznamového archu.
4. Úlohy S požadovaným postupem řešení vtestu Z matematiky řešte raději rovnou
do Záznamového archu, při přepisu Z testového Sešitu může dojít k chybě.
V Záznamovém archu je dostatek místa i na případné škrty a opravy.
5. Záznamové archy vyplňujte pečlivě. Odpovědi v Záznamovém archu Zapsané
nesprávnou formou jsou neplatné. Případné opravy provádějte dle pokynů a před
opravou zkontrolujte, Zda ji provádíte u správného čísla úlohy.
6. Pište pouze modře nebo černě píšící propisovacítužkou, která píše dostatečně Silně
a nepřerušovaně. Nepoužívejte pera nebo fixy, které způsobují propití textu, ani
„gumovatelná“ pera - při Skenování odpovědí dochází k jejich Smazání teplem!
U geometrických úloh ke konstrukci použijte tužku a rýSovací potřeby. V Záznamovém
archu pak všechny čáry potřebné ke konstrukci obtáhněte propisovací tužkou.
7. Za neuvedené řešení úlohy či Za nesprávné řešení úlohy 'Iako celku Se neuděluií
Záporné bodyI ale zároveň u otevřených úloh platí, že Za chvbu Se bovažujei nesprávná
v.cı chybějící dílčí odpověd' a počet chvb Se promítá do celkového hodnocení úlohy.

Zápis řešení (křı'žkovánı') uzavřených testových úloh - úloh S nabídkou odpovědí

Zvolenou odpověd'je nutné Zřetelně Zakřížkovat v Záznamovém archu u Správného čísla
úlohy. Křížky musí být dotaženy do rohů, ale nepřetaženy. Pečlivost Se vyplácí! Ledabylý
Záznam může vést ke Ztrátě bodů. Pokud je u jedné odpovědi zakrızkováno více než
jedno pole, bude odpověd' považována za neplatnou.

Chcete-li odpověd' opravit, pečlivě zabarvěte původně zakřížkované pole a nově
Zvolenou odpověd' pak vyZnačte křížkem. Jakýkoli jiný Způsob ZáZnamu odpovědí
ajejich oprav bude považován Za nesprávnou odpověd'. Opravy je dobré pečlivě
promyslet, jednou zabarvené pole již nelze označit jako správnou odpověď. Záznamy
a popisy mimo stanovená pole nejsou hodnoceny.

zíůůżů zíżůiů

Zápis řešení' otevřených testových úloh - úloh bez nabídky odpovědí

Odpověd'je třeba psát čitelně a výhradně do vyznačeného pole určeného pro Záznam
řešení. Pokud budete chtít následně Zvolit jinou odpověď, původní odpověd'
přeškrtněte a novou odpověd' Zapište do stejného pole. Vaše odpověd' nesmí
přesáhnout hranice vyznačeného pole. Pro Zápis odpovědí můžete používat psací
itiskací písmo, rozlišujte ale malá a velká písmena. Pozor, vpřípadě nečitelné
či nejednoznačné odpovědi nebudou Započteny body. /

Z

vYHODNOcENÍ A vÝSLEDKY JEDNOTNÝCH TESTŮ

Záznamové archy s odpověďmi uchazečů jsou po Zkoušce digitalizovány a odeslány
k centrálnímu vyhodnocení. Uzavřené úlohy jsou vyhodnoceny elektronicky, otevřené
úlohy pak dvěma na Sobě nezávislými certifikovanými hodnotiteli otevřených úloh.

Pokud jSte podali přihlášku na dvě školy, kde Se v rámci přijímacího řízení koná jednotná
přijímací Zkouška, obě školy dostanou Stejné výsledky ve Stejný čas. Následně do osmi
kalendářních dnů od řádného termínu konání Zkoušek Zveřejní ředitelé škol na Základě
dosažených výsledků pořadí uchazečů.

O přijetí uchazečů, kteří byli omluveni Z řádného termínu jednotné přijímací Zkoušky a
budou konat jednotné testy v náhradním termínu, rozhodne ředitel školy až po
výsledcích náhradního termínu konáníjednotné přijímací Zkoušky.

ZDROJE INFORMACÍ
Další informace naleznete na Stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(WWW.mSmt.cZ) nebo Centra pro Zjišťování výsledků vzdělávání (WWW.cermat.cZ).
Můžete také využít profil Jednotné přijímačky na Facebooku.

KRITÉRIA, PODMÍNKY A vÝSLEDKY PŘIJÍMAcÍHO ŘÍZENÍ MŮŽE ucHAZEčI SDĚLIT
POUZE ŘEDITEL PŘÍSLUŠNÉ STŘEDNÍ šKoLY. cENTRuM NENÍ oPRÁvNĚNo
UcHAZEčůM SDĚLOvAT IEIIcH vÝSLEDKY!
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POKYN PRO UCHAZEČE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VE ŠKOLE 
Zpracováno podle metodiky MŠMT: Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích 

zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020. 

Pokyn je platný od 22. 5. 2020 

Uchazeč je povinen dodržovat tento pokyn a hygienická pravidla; jejich nedodržování je důvodem 

k nevpuštění uchazeče do školy, resp. k vyloučení uchazeče ze zkoušky. 

Příchod ke škole a pohyb před školou (i o přestávce mezi testy) 

 Dostavte se do školy pokud možno přesně v čase uvedeném v pozvánce k přijímacím zkouškám.1 

 Ke vstupu použijte vchod uvedený v pozvánce1. 

 Uchazeči z rizikových skupin (viz níže) se mohou dostavit na zkoušku až o 30 minut dříve, než je 

čas, který mají v pozvánce. 

 Před školou dodržujte odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 Před školou se zbytečně nezdržujte, na nikoho nečekejte… Doprovod prosíme, aby okamžitě 

opouštěl tento prostor. 

Vstup do budovy školy a pobyt v ní 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, žádným doprovázejícím osobám. Při vstupu 

do školy udržujte vzdálenost 2 m od osoby vstupující před Vámi. 

 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 jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky. 

 Každý uchazeč bude mít s sebou sáček na uložení roušky. 

 Po chodbách a schodištích se pohybujte pouze v nezbytně nutné míře, nejkratší cestou k cíli a vždy 

co nejvíce vpravo ve směru chůze. Za osobou jdoucí před Vámi udržujte odstup nejméně 2 m. 

 Toalety využívejte pouze na svém patře. V případě, že nelze dodržet vzdálenost 2 m, počkejte na 

vhodném místě, až se toalety uvolní. 

 Po použití toalety si umyjte ruce, utřete si je do papírového ručníku a vydezinfikujte si ruce. Vše je na 

toaletách k dispozici. 

 Do jiných prostor, než je Vaše patro, nevstupujte. Nenavštěvujte jiné třídy. 

 Uchazeči školu opouštějí vždy tím vchodem, kterým do školy přišli. 

Přestávka mezi testy 

 Přestávku mezi jednotlivými testy (cca od 10:10 do 10:55) doporučujeme trávit venku (venku je 

zajištění dozoru nad uchazečem věcí zákonného zástupce). Uchazeči, kteří nechtějí nebo nemohou 

opustit na přestávku budovu školy, budou usazeni v aule (za dodržení 2m odstupů), kde jim bude 

promítán film. V aule musí mít uchazeč celou dobu nasazenu roušku. 

Uchazeč, který není domluven se svým zákonným zástupcem na opuštění školy o přestávce mezi 

testy, nesmí školu v tuto dobu opustit. 

Z přestávky se vracejte opět stejným vchodem. Ti, kteří přicházeli v 8:00, se vracejí v cca 10:40 

a ti, kteří přicházeli v 8:10 v cca 10:50. 

Ve třídě 

 Po každém příchodu do třídy si musí uchazeči umýt (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým 

mýdlem) nebo vydezinfikovat ruce. Dezinfekce i mýdlo jsou ve třídě. Dodržujte odstup 2 m. 

 V každé lavici může sedět pouze jeden uchazeč. 

 Uchazeč musí po celou dobu zkoušek sedět ve stejné lavici. 

                                                           
1 Čas příchodu a použitý vchod jsou nastaveny tak, aby docházelo k co nejmenšímu shlukování osob před školou a po cestě 
k učebnám. 



 Uchazeči z rizikových skupin, kteří přišli 30 minut předem, budou v místnosti, kde probíhá zkouška, 

přednostně obsazovat místa nejdále od dveří a pokud možno u oken. 

 Lavice obsazujte odzadu směrem dopředu ob jednu. Lavice jsou připraveny tak, aby byly od sebe 

vzdáleny nejméně 2 m. Nepřesunujte je! Lavice, do kterých si můžete sedat, budou označeny bílou 

značkou nalepenou na psací desce. 

 Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku. 

 Sejmutou roušku si uchazeč ukládá do svého sáčku. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

 Pokud uchazeč vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude okamžitě umístěn do 

karanténní místnosti a bude kontaktován jeho zákonný zástupce. O podezření informuje škola 

spádovou hygienickou stanici. Další opatření budou učiněna podle jejich pokynů. 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou. 

3) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. 

hypertenze. 

4) Porucha imunitního systému, např. 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

b) při protinádorové léčbě, 

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně. 

5) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6) Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

8) Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Co dělat v případě, že uchazeč patří do rizikové skupiny2 

 Do rizikové skupiny patří uchazeč, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo 

pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 Uchazeč, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než 

ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a může se posadit tak, aby byla v maximální míře 

zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl uchazeč 

opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními. 

Doklady požadované školou při vstupu do školy 

 Při prvním vstupu do školy předkládá uchazeč 

o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, 

kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jehož součástí je i 

o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. 

 Dokument najdete v příloze. Vytiskněte ho a přineste už podepsaný do školy. 

 Pokud zákonný zástupce uchazeče tento dokument nepodepíše, nebude uchazeči povolena účast na 

přijímacích zkouškách. 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pokynů. Pomůžete tím chránit zdraví své, ostatních uchazečů i 

zaměstnanců školy. 

V Náchodě dne 15. 5. 2020 Pavel Škoda, 

 ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 

                                                           
2 Příslušnost k rizikové skupině se nijak neprokazuje. 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)  

 

…............................................................................................................................................................ 

 

datum narození: ................................................................................................................................... 

trvale bytem: …..................................................................................................................................... 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují  
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych 
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

V  ....................................... 

Dne  ................................... 

……………………………………………………………………………… 

 Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání 
nebo 

Podpis zákonného zástupce nezletilého 

  Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např.  
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b) při protinádorové léčbě, 
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 
ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.  




