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Informace o provozu školy a hygienických opatřeních při konání přijímací zkoušky  

Tento dokument se vztahuje na provozní podmínky Základní školy a střední školy waldorfské 

pro vykonání přijímací zkoušky. Uchazeči o střední vzdělávání se u přijímací zkoušky řídí 

následujícími pravidly. 

1. Příchod ke škole a pohyb před školou  

V souladu se zaslanou pozvánkou na přijímací zkoušky se uchazeč dostaví na zkoušku ve 

stanovený čas. Před školou uchazeči dodržují odstupy 2 m mezi sebou. Pro všechny osoby 

nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátorem nebo zdravotnickou 

rouškou, pokud tomu nebrání jejich zdravotní stav. 

2. Vstup do budovy školy 

Uchazeč o střední vzdělávání se může účastnit přijímací zkoušky pokud:  

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,  

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, 

c) doloží potvrzení, že 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,  

d) doloží potvrzení od poskytovatele 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, 

c) doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového 

schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

jedno dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní. 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, v nutných případech spojených se 

zdravotními problémy i doprovázejícím osobám, na které se vztahují pravidla tohoto bodu 

stejně jako pro uchazeče. Po dobu pobytu v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu 

respirátorem nebo zdravotnickou rouškou, pokud tomu nebrání zdravotní stav uchazeče. 

3. Průběh zkoušky 

Vždy po příchodu do určených prostor pro konání zkoušky musí každý použít dezinfekci na 

ruce. Při zkouškách bude zajištěn odstup minimálně 2 m mezi účastníkem zkoušky a 

zkoušejícími. Zkoušející mají respirátor. Po vykonání zkoušky či její části si při odchodu ze 

třídy uchazeč vydezinfikuje ruce. Maximální počet osob v určeném prostoru je 6. Každý prostor 

je minimálně jednou za hodinu vyvětrán (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a 

židlí jsou po použití ošetřeny dezinfekcí.  

 

V Praze dne 20. 4. 2021 
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