
POKYN PRO UCHAZEČE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VE ŠKOLE 
Pokyn je platný od 16. 4. 2021 

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

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

Podmínky pro umožnění účasti uchazeče na zkouškách 

 negativní test na COVID-191 (platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje 

pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, 

který není starší 7 dní) a 

 žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

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 zkouškám2. 

 Ke vstupu použijte vchod uvedený v pozvánce2. 

 Před školou dodržujte odstupy a povinnost zakrytí úst a nosu v souladu s aktuálně platnými 

mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. 

 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 jsou povinni si před vstupem do budovy nasadit ochranu úst a nosu dle aktuálně platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (aktuálně je povinný respirátor FFP2) a předložit 

ke kontrole platné potvrzení o negativním testu na COVID-191. Bez toho nebude uchazeč do školy 

vpuštěn. 

 Nikdo nesmí do školy vstoupit s příznaky infekce dýchacích cest, které odpovídají známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest). 

 Všichni uchazeči jsou povinni nosit ochranu úst a nosu podle aktuálně platného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví (aktuálně je povinný respirátor FFP2) ve všech prostorách školy a po 

celou dobu pobytu. 

 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. 

                                                           
1 Testování zajišťuje 

 uchazečům, kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), ta ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá 

distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. 

 Stejnou povinnost má také kmenová střední škola (SŠ), pokud je uchazeč již žákem jiné SŠ. 

 Uchazeč, který není žákem ZŠ ani SŠ, musí využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku 

testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci ZŠ nebo SŠ. 

Možnosti nahrazení potvrzení 

 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, 

 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, 

 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. 

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

k učebnám. 



 Po použití toalety si umyjte ruce, utřete si je do papírového ručníku a ruce si vydezinfikujte. 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. Zkoušky končí přibližně ve 

12:40 (u žáků s PUP O-25 ve 13:00 a s PUP O-50 ve 13:35). 

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. 

 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. 

 Ve třídách se bude před testy a v průběhu každého testu (opakovaně po 30 minutách) intenzivně 

průvanem 5 minut větrat. Přizpůsobte tomu svoje oblečení. 

Přestávka mezi testy 

 Přestávku mezi jednotlivými testy (od cca 10:15 do 11:10, pro PUP s O-25 od cca 10:40 do 11:10, 

pro PUP s O-50 od cca 11:00 do 11:30) doporučujeme trávit venku (venku je zajištění dozoru nad 

uchazečem věcí zákonného zástupce). Uchazeči, kteří nechtějí nebo nemohou opustit na přestávku 

budovu školy, budou přestávku trávit ve své učebně. 

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

testy, nesmí školu v tuto dobu opustit. 

Školu opouštějte a z přestávky se vracejte opět stejným vchodem2. Ti, kteří přicházeli v 8:00, se 

vracejí v 10:50 a ti, kteří přicházeli v 8:10 v 11:00, uchazeči s PUP O-50 v 11:20. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

 Pokud uchazeč v průběhu zkoušek vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude 

okamžitě umístěn do karanténní místnosti a bude kontaktován jeho zákonný zástupce. 

Doklady požadované školou při vstupu do školy 

 Při prvním vstupu do školy předkládá uchazeč ke kontrole potvrzení o negativním výsledku testu1 na 

COVID-19, který není starší 7 dní. 

Pokud uchazeč tento dokument nepředloží, nebude mu povolena účast na přijímacích zkouškách. 

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného 

termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli 

školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu. 

Vzhledem k možným změnám vývoje epidemiologické situace, sledujte pravidelně naše webové stránky 

www.gymnachod.cz. 

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

zaměstnanců školy. 

V Náchodě dne 16. 4. 2021 Pavel Škoda, 

 ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 




