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Organizační a hygienická pravidla přijímacích zkoušek na Gymnáziu Třebíč ve školním roce 2020/2021 

 
Pravidla pro zabezpečení ochrany zdraví žáků a pedagogů účastnících se přijímacích zkoušek vycházejí z pokynů 

MŠMT vydaných dne 7. 4. 2021 pod názvem „Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších 

odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 

2020/2021“. 

 
V souladu s těmito pokyny stanovuji následující pravidla: 
 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům a zaměstnancům školy, nikoliv doprovázejícím 

osobám. 

 Uchazeč dostaví ke škole nejpozději v 7.45. 

 Při příchodu ke škole a před školou musí uchazeči i další osoby dodržovat odstupy 1,5 metru.  

 Pro všechny osoby nacházející se před školou i ve škole platí povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými 

prostředky (za ochranné prostředky dýchacích cest se v těchto pravidlech považují takové prostředky, které 

jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví). 

 Uchazeč se před vstupem do školy prokáže platným potvrzení o negativním testu na onemocnění COVID-

19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech (viz Pravidla pro testování uchazečů o střední vzdělání 

v roce 2021). 

 Uchazeči budou vpuštěni do školy pedagogem určeným jako dozor a odvedeni do příslušné třídy, ve které 

budou konat oba testy přijímacích zkoušek.  

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená 

tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy 

vstoupit. 

 Uchazeči po vstupu do budovy školy použijí dezinfekci na ruce. 

 Všichni uchazeči účastnící se přijímacích zkoušek nosí po celou dobu přijímacích zkoušek ochranné 

prostředky dýchacích cest. 

 Přestávku mezi jednotlivými testy tráví uchazeči ve vymezených prostorách. Na tuto dobu je zajištěn 

pedagogický dozor. Vždy před vstupem do třídy každý uchazeč použije dezinfekci na ruce. 

 Každá třída bude před a po bloku testů vyvětrána. 

 Po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek, v lavici bude sedět jeden uchazeč. 

Vzdálenost mezi jednotlivými uchazeči bude minimálně 1,5 metru. 

 

 

 

Třebíč 20. 4. 2021         RNDr. Alice Burešová 

           ředitelka školy 
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