MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – povinnost uchazeče předkládat výsledek negativního testu u JPZ
Nařízení Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN stanovuje následující:
Uchazeči bude umožněna osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, kde nyní
uchazeč studuje, které si provedl sám, nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7
dnech před konáním přijímací zkoušky.
Doklad uvedený výše může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba
izolace a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným zdravotnickým zařízením o negativním výsledku antigenního testu nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,
uskutečněným alespoň před 14 dny.
V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení
podrobit se testování přímo ve škole, ve které je žákem. Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna
provést na jeho žádost preventivní test a vydat o výsledku testu doklad.
Škola VOŠ a SPŠ Šumperk, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje
podmínky a má doklad o negativním testování. Pokud uchazeč nepředloží doklad, škola mu účast na
přijímací zkoušce neumožní.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby,
musí tato osoba předložit doklad o negativním výsledku testu, jinak škola účast takové osoby na
přijímací zkoušce neumožní.
Z výše uvedeného tedy plyne, že základní škola, kde uchazeč nyní studuje, je povinna žáky
informovat a otestovat. Uchazečům, kteří budou konat přijímací zkoušku, je ZŠ povinna vystavit
osvědčení o testování s výsledkem – žák je negativní. Při vstupu do školy budou žáci toto potvrzení
ukazovat přítomným učitelům školy, kteří provedou evidenci příchozích a potvrzení o negativním
testování zkontrolují. Teprve poté budou uchazeči vpuštěni do učeben školy, kde vykonají přijímací
zkoušky.
Základní školy tedy bude žákům devátých tříd zajišťovat testy, a to i v případě, kdyby žáci byli na
distanční výuce. Učitelé ZŠ Vás v této věci jistě osloví a testování zorganizují.
U přijímacích zkoušek budou taky platit všechna opatření, která jsou platná pro výuku
Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy
bez výdechového ventilu) dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), které brání šíření kapének, a to
ve všech prostorách školy.
Budete-li mít k nařízením ministerstva zdravotnictví nebo k organizaci přijímaček dotazy, neváhejte se
s nimi obrátit emailem bohacova@vsps-su.cz nebo telefonicky 583326202
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