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ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O PROVOZU ŠKOLY, TESTOVÁNÍ A
HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH K OCHRANĚ ZDRAVÍ
PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A MATURITNÍ ZKOUŠKY
V OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/20201
denní a dálkové formy vzdělávání
TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o.
V souladu s Manuálem MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem
ke covid-19 ze dne 06.04.2021, Manuálem MŠMT Ochrana zdraví ve středních školách,
konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek,
závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021 a Manuálem covid-19 testování ve
školách duben 2021 upravuje ředitelka školy tímto provozní podmínky ve škole pro přijímací řízení ve
školním roce 2020/2021 takto:
Žáci a uchazeči jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MZd:





Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
Skupinová izolace, event. sociální distance.
Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)1 a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZd).
Opakovaná edukace.

Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních
hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY





Do školy mají umožněn vstup pouze žáci, uchazeči a zaměstnanci školy. Vstup do budovy není
umožněn doprovázejícím osobám, s výjimkou asistenta či tlumočníka a v případě ústní maturitní
zkoušky je umožněn vstup také osobám, které se v rámci zásady veřejnosti účastní ústní zkoušky.
Všechny tyto osoby jsou povinny předložit negativní výsledek testu.
Škola nevyžaduje před prvním příchodem do školy prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a
pohybu osob před budovou školy.

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny
v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
1
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Osoby 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), nemohou vstoupit do budovy školy.
Všichni žáci, uchazeči, pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí pracovníci školy jsou povinni
podstoupit testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem Podrobnosti k testování
viz dále.
Všichni žáci, uchazeči a zaměstnanci školy, případně třetí osoby jsou povinni nosit ve společných
prostorách školy ochranu úst a nosu (roušky, respirátory2).

V BUDOVĚ ŠKOLY









Neprodleně po vstupu do školy jsou žáci, uchazeči i zaměstnanci školy povinni použít dezinfekci na
ruce.
Při pohybu po budově školy jsou žáci, uchazeči a zaměstnanci školy povinni respektovat zásady
sociální distance.
Ve společných prostorech se mohou v přestávkách střídat jednotlivé skupiny žáků, uchazečů. Před
opuštěním třídy si všichni žáci, uchazeči na celou dobu mimo třídu nasadí ochranu úst a nosu.
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím
dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
Třídy jsou vybaveny dezinfekčními prostředky na ruce.
Ve třídách a společných prostorech bude zajištěno pravidelné větrání.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci a uchazeči mohou pohybovat.

VE TŘÍDĚ






Po příchodu do třídy jsou žáci a uchazeči povinni použít dezinfekci na ruce. Doporučujeme i
předchozí umytí rukou (důkladně po dobu 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Žáci, uchazeči sedí po jednom v lavici. Lavice jsou rozmístěny ve třídě tak, aby byl zajištěn
doporučený odstup mezi žáky – 1,5 metru.
Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, uchazečů.
V průběhu pobytu ve třídě jsou žáci, uchazeči i pedagogové povinni nosit ochranu úst a nosu
(respirátor),
Žáci si pravidelně dezinfikují nebo umyjí ruce.

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY A DIDAKTICKÉ TESTY
V průběhu písemné zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenou ochranu
úst a nosu v souladu s aktuálně platným mimořádným opatření MZd.
Maximální počet osob v učebně je 20, žáci budou rozsazeni dle zásady jeden žák v lavici, které budou
umístěny tak, aby byl zajištěn odstup mezi žáky 1,5 m. Po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný
zasedací pořádek.
2

Ke dni vydání tohoto opatření jsou vyžadovány respirátory třídy FFP2 nebo KN95
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ÚSTNÍ ZKOUŠKY – MZ
V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenou ochranu úst a nosu v souladu s aktuálně
platným mimořádným nařízením MZd.
Maximální počet osob v učebně je 20. V učebně budou zajištěny rozestupy mezi jednotlivými osobami
nejméně 1,5m. Při losování otázek je nutné dodržovat zvýšený hygienický standard. Během zkoušky
používá žák vlastní psací potřeby. Třída bude pravidelně větrána a povrchy lavic, židlí budou po výměně
zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.

TESTOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK KE VZDĚLÁVÁNÍ
Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl
uskutečněn v posledních 7 dnech.
Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání na SŠ, kteří jsou žáky základní školy, má
povinnosti umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně.
Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie. Škola pouze ověří
od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.
Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na
přijímací zkoušce.
V případě, že se jedná o uchazeč o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné
střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku
testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol
nebo středních škol.
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného
termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluví
řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.
MOŽNOST NAHRAZENÍ POTVRZENÍ O PROVEDENÉM TESTU U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
 Dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní
doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu neboRT_PCR testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV 2 neuplynulo více než 90 dní.
 Dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebno RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly
provedeny poskytovatelem zdravotnických služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření
k provádění testů,
 Certifikátem MZd o provedeném očkování proti onemocnění COVID -19 a od aplikace druhé dávky
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku
uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní.
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TESTOVÁNÍ PRO ÚČELY MATURITNÍ ZKOUŠKY
Žák, člen zkušební komise i ostatní osob musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce
předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky má povinnost
umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná. Pro jiné osoby tuto povinnost škola nemá, kromě svých
zaměstnanců, kteří jsou členy zkušební komise.
V případě pozitivního výsledku testování bude rozhodnutím ředitele školy po domluvě se členem zkušební
komise stanoven náhradní termín maturitní zkoušky takového žáka. V případě pozitivního testu člena
komise, rozhodne ředitel školy o výměně člena. V případě pozitivního výsledku či onemocnění předsedy
maturitní komise, bude tato situace řešena s KÚKK, do rozhodnutí o jmenování nového předsedy zkušební
komise KÚ jej zastupuje místopředseda, který byl jmenován ředitelem školy. U ostatních členů zkušební
komise je náhrada za nemocného člena komise v kompetenci ředitele školy.
Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti
konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se
přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.
MOŽNOST NAHRAZENÍ POTVRZENÍ O PROVEDENÉM TESTU U MATURITNÍCH ZKOUŠEK
Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
 Dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní
doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu neboRT_PCR testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV 2 neuplynulo více než 90 dní.
 Dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebno RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly
provedeny poskytovatelem zdravotnických služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření
k provádění testů,
 Certifikátem MZd o provedeném očkování proti onemocnění COVID -19 a od aplikace druhé dávky
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku
uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní.

Další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách MŠMT a dále na https://koronavirus.edu.cz/ .
Žáci, uchazeči, zákonní zástupci nezletilých žáků a uchazečů a zaměstnanci školy budou s obsahem
tohoto rozhodnutí ředitelky školy seznámeni prostřednictvím dálkového přístupu (zveřejněním na
webových stránkách školy).
V Karlových Varech dne 15.04.2021
Mgr. Vendula Pušová
ředitelka školy
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