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Ochrana zdraví při konání přijímacích zkoušek v souvislosti s epidemií COVID -19  

 

Žáci, kteří se účastní vykonání přijímací zkoušky se řídí těmito pravidly: 

o Žák se dostaví na zkoušku ve stanovený čas, v souladu s pozvánkou nebo oznámením. 

Při vstupu odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění. Toto prohlášení musí být podepsané zákonným zástupcem žáka. 

o Nikdo s příznaky COVID -19 nesmí vstoupit do školy. 

o Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas 

uvedený v pozvánce a budou vpuštěni do tříd jako první. V místnosti, kde probíhá 

zkouška budou rozesazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u 

okna. 

o Před školou jsou všechny osoby povinni mít zakrytá ústa a nos a dodržovat odstupy. 

o Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. 

o Žáci nosí ve společných prostorách roušky. 

o V průběhu zkoušky nemusí mít žák nasazenou roušku. 

o Při sejmutí roušky si každý žák uloží roušku do sáčku, který musí mít s sebou. 

o Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce nebo si umýt ruce dle 

platných pravidel. 

o Přestávku mezi jednotlivými zkouškami doporučujeme trávit venku na školním 

pozemku. 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

o Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

o Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

o Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

o Porucha imunitního systému, např. 

- při imunosupresivní léčbě, 

- při protinádorové léčbě, 

- po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně, 

 

o Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

o Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

o Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza). 

o Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
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