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Hygienická pravidla účasti u PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Jednotné zkoušky se konají v období 3. ˗ 6. května 2021, náhradní termíny jsou 2. a 3. června.
Pro možnost účasti u zkoušek je nezbytné splnění základních předpokladů a dodržování níže
uvedených pravidel.
PODMÍNKY ÚČASTI NA ZKOUŠCE
1) Uchazeči se dostaví ke zkoušce v čas stanovený na pozvánce – příchody osob
z různých skupin jsou časově odlišeny. Vstup do budovy je umožněn jen uchazečům,
nikoli doprovázejícím osobám!
2) Vstup je povolen jen uchazečům, kteří
a) NEVYKAZUJÍ ŽÁDNÉ PŘÍZNAKY onemocnění COVID-19, a
b) při vstupu DOLOŽÍ NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TESTU na COVID-19 provedený
v posledních 7 dnech před konáním zkoušky originálem potvrzením vystaveným
základní školou, jejímž je uchazeč žákem.
3) Doklad dle bodu 3b) může být případně nahrazen
a) dokladem o negativním testu z posledních 7 dní vydaným poskytovatelem
zdravotních služeb;
b) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID19 a uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90
dní;
c) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování, pokud od aplikace 2. dávky uplynulo
nejméně 14 dní.
4) Uchazeč předkládá originál potvrzení dle bodů 3b) nebo 4). Pracovníci recepce
dokument jen ověří a zkontrolují jeho obsah, originál uchazeči dále zůstává.
5) Uchazeči, který nepředloží doklad dle bodu 3b) nebo 4), nebude umožněno konání
testů. Má však do 3 dnů právo svoji nepřítomnost řádně omluvit. Pak bude pozván
k vykonání zkoušky v náhradním termínu 2. nebo 3. 6. 2021.
PRAVIDLA V BUDOVĚ
6) Při příchodu do budovy si uchazeči vydezinfikují ruce.
7) Při pobytu v budově, a to včetně konání samotných testů, musí mít všichni zúčastnění
nasazenu ochranu úst a nosu, konkrétně respirátor nebo chirurgickou roušku.
8) V učebně uchazeči dodržují stanovený zasedací pořádek, při testech používají vlastní
psací potřeby.
9) V době přestávky mezi testy mohou opustit budovu školy a trávit přestávku v areálu
školy, nesmí však opouštět školní areál. Mohou ale také zůstat na svých místech
v učebně.
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