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INFORMACE K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 
ve školním roce 2020/2021 

Tento dokument řeší základní provozní podmínky školy pro vykonání přijímací zkoušky.  
 (v souladu s opatřeními vydanými 6. 4. 2021 MŠMT) 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO: 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), NESMÍ DO ŠKOLY 
VSTOUPIT. Žák (zákonný zástupce žáka) svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních 
dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat zkoušku v náhradním termínu.  
 
 
DALŠÍ ZÁSADY VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY A CHOVÁNÍ SE V NÍ 
 

1. Příchod ke škole a pohyb před budovou školy 

• Žák se dostaví na adresu konání testů v čase 8:10 – 8:20  

• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou a dodržovat odstupy 2 metry.  

• Povinnost zakrytí úst a nosu respirátorem. 

 

2. Vstup do budovy školy 

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

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách respirátory.  

• Při vstupu do školy předloží žák POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU TESTU na Cov19. 
o Akceptovatelné je potvrzení staré max. 7 dní před konáním přijímací zkoušky. 
o Testování a vystavení potvrzení uchazečům zajišťuje základní škola, popř. mohou uchazeči 

doložit potvrzení z jakéhokoli oficiálního testovacího místa v ČR. 
o V případě, že žák již prodělal onemocnění Cov19, je akceptovatelné jako náhrada potvrzení o 

pozitivním PCR testu, které není starší 90 dnů. 
o Ve výjimečných případech, kdy se uchazeči nepodařilo zajistit si otestování – jsme schopni 

zajistit uchazeči otestování antigenním testem při vstupu do budovy školy před konáním 
přijímací zkoušky – o takovémto případě nás ale prosím informujte předem na mailu: 
kriz@goaml.cz – zároveň je nutné se v tomto případě dostavit k přijímacím zkouškám 
v dostatečném časovém předstihu: 8:00 – 8:10. V případě, že vyjde test pozitivně – je uchazeč 
z přijímací zkoušky omluven a účastní se přijímací zkoušky v náhradním termínu. 
 

3. V budově školy 

• Při vstupu do školy budou žáci informováni o učebně, v níž budou konat přijímací zkoušku. 

• Pohyb v určeném patře (kde bude žák konat přijímací zkoušku), vstupním vestibulu a na schodišti 
školy je možný jen s nasazeným respirátorem a při dodržování rozestupů. 

• V učebnách jsou k dispozici mýdla v dávkovači a dávkovače s dezinfekcí, dále pak na chodbách 
dezinfekce na ruce a na toaletách ještě elektrické vysoušeče rukou.  
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4. Písemné zkoušky 

• Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. 

• Ve zkušební učebně se žák posadí tak, aby byla dodržena zásada 1 žák v 1 lavici. 

• Každá třída je před, po i během testů větrána.  

• Přestávku mezi testy tráví žáci dle pokynů pedagogických dozorů.  

 

 
 

 
Mgr. Klára Tesařová, v. r. 

            statutární zástupce školy 
 


