
Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
přijímací zkouška ve školním roce 2020/2021 

(hygienická a bezpečnostní pravidla) 
 

TESTOVÁNÍ 
 

Pro absolvování přijímací zkoušky platí, že se jí žák může zúčastnit pouze pokud:  

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 (doloženo Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

nemoci COVID-19 – viz příloha tohoto dokumentu), a  

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost 

viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou 

osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.  

 

Doklad podle výše uvedeného bodu b) může uchazeč nahradit  

1) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba 

izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní  (tento doklad vystaví příslušný praktický lékař), 

2) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního 

testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, 

který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo  

3) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, 

pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů 

o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací 

látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.  

 

V případě, že je uchazeč žákem školy, je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se 

testování podle výše uvedeného bodu b) ve škole, ve které je žákem. Škola je povinna toto testování 

provést. 
 

SHRNUTÍ 

Zjednodušeně tedy pro uchazeče o studium, kteří nejsou plně očkováni a neprodělali COVID-19 

v posledních 90 dnech, platí, že: 

a) žákovi ZŠ či jiné školy provede a potvrdí test jeho škola nebo poskytoval zdravotnických služeb, 

b) jinému uchazeči provede a potvrdí test poskytovatel zdravotnických služeb. 

Seznam odběrových míst naleznete na https://testovani.uzis.cz. 

 

Na přijímací zkoušku s sebou musíte vzít: 

1) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci COVID-19 (viz příloha tohoto 

dokumentu). 

2) Doklad o negativním antigenním nebo PCR testu z posledních 7 dnů (nebo doklad 

o prodělání nemoci COVID 19 v posledních 90 dnech nebo doklad o provedeném očkování). 

Bez těchto dokladů nebude uchazeči umožněno se přijímací zkoušky zúčastnit! 

 

Lhůta: Pamatujte, že uváděnou dobu posledních 7 dnů je vždy nutné vztahovat ke konkrétnímu termínu, 

kdy se dostavíte do školy. Pro pokrytí obou termínů přijímací zkoušky (03. i 04. 05.) je tedy nejdříve 

možným datem provedení testu úterý 27. 04. 2021. 

Pro zajištění relevantnosti testu jej prosím provádějte co nejpozději. 

 

Potvrzení o testu (či jiný nahrazující doklad) doneste k přijímací zkoušce vždy v originálním výtisku, 

škola si jej nebude ponechávat. 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci COVID-19 doneste do naší školy vždy s aktuálním 

datem konání zkoušky. 



PRŮBĚH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

 

POHYB PŘED BUDOVOU ŠKOLY 

 V souladu s pozvánkou či oznámením školy se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas.  

 Před školou je nutné dodržovat aktuálně platná nařízení ohledně zakrývání dýchacích cest a 

rozestupů. 

 Do budovy nikdo nevstupuje svévolně, vždy je nutné vyčkat na pokyn určeného zaměstnance školy. 

 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

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

 Bezprostředně po vstupu provede každá osoba dezinfekci rukou. 

 Uchazeči odevzdají příslušnému zaměstnanci školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

nemoci COVID-19 (s aktuálním datem, podepsané zákonným zástupcem) a Doklad o negativním 

testu na COVID-19 (případně jiný nahrazující doklad). 

 Uchazeči se po vstupu do budovy školy nepřezouvají. 

 Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách i učebnách po celou 

dobu respirátor typu FFP2/KN95 a dodržují rozestup 2 m (pokud nebude v době konání PZ 

stanoveno jinak). 

 Každý žák bude mít s sebou jeden respirátor navíc jako náhradní.  

 

VSTUP DO UČEBEN 

 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí důkladné 

umytí rukou vodou a tekutým mýdlem).  

 Uchazeči dbají v učebnách pokynů příslušného pedagoga, omezují volný pohyb po místnosti. 

 

DOBA PŘESTÁVEK 

 O přestávce se uchazeči nepohybují svévolně po budově, řídí se pokyny zaměstnanců školy. 

 Na toalety odcházejí jednotlivě, výjimečně po dvojicích. 

 Dobu mezi jednotnou a školní přijímací zkouškou mohou uchazeči strávit mimo budovu školy pouze 

v případě, kdy si je vyzvedne jejich zákonný zástupce. S ohledem na náročnost organizace školní 

přijímací zkoušky o to všechny zákonné zástupce žádáme. 

 

ŠKOLNÍ (PRAKTICKÁ) PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

 Pro školní přijímací zkoušku platí veškerá výše uvedená pravidla. 

 O konkrétních podmínkách budou uchazeči informováni na začátku zkoušky dle aktuální situace. 

 

 

Tyto ORGANIZAČNÍ POKYNY mohou být aktualizovány na základě nových opatření Vlády 

ČR. Sledujte proto prosím webové stránky školy – sekce Přijímací řízení. Případné změny již 

nebudou zasílány poštou, uchazeče budeme informovat pouze prostřednictvím školního webu. 

 

Příloha - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci COVID-19 

 

 

V Ostravě dne 12. 04. 2021 

 

 

Mgr. Ctirad Skopal v. r. 

ředitel školy  



 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ NEMOCI COVID-19 

 

 

Jméno a příjmení uchazeče/uchazečky: 

 

 

 

Datum narození: 

 

 

 

Trvale bytem: 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že se u výše uvedeného uchazeče/uchazečky ke dni konání přijímací zkoušky neprojevují 

žádné příznaky onemocnění COVID-19, a to: 

 zvýšená tělesná teplota 

 suchý kašel  

 dušnost  

 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)  

 ztráta chuti a čichu  

 bolest v krku  

 bolest svalů a kloubů  

 rýma či ucpaný nos  

 bolest hlavy  

 

 

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

 

 

dne (den konání PZ) ................................... 

 

 

……………………………………………………………………………… 

Podpis zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče 


