DODATEK č. 1 POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
na Gymnázium v Kojetíně, Svatopluka Čecha 683
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR z 6. dubna 2021 se stanovuje, že
uchazečům o střední vzdělávání (tj. žákům 5. a 9. tříd ZŠ, kteří si podali přihlášku ke studiu), se
umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce v budově gymnázia, pouze pokud:
a) nemají příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta
chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) a
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 v základní
škole, které si uchazeč provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v
posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.
Výše uvedený doklad může uchazeč nahradit:
a) dokladem o tom, že uchazeč 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,
b) dokladem vydaným poskytovatelem 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, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo
nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
Preventivní test je povinna provést na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce
základní škola, ve které je uchazeč žákem. Základní škola také vydá žákovi doklad o výsledku
testu.
Gymnázium Kojetín nebude zabezpečovat a provádět preventivní testy před přijímací
zkouškou. Testování uchazeče provede na jeho žádost příslušná ZŠ.
Při příchodu do budovy školy k jednotné přijímací zkoušce, v čase dle pozvánky, každý uchazeč
požadovaný doklad předloží. Doklad bude pověřeným pracovníkem gymnázia zkontrolován a
vrácen uchazeči.
Pokud uchazeč nepředloží doklad o negativním výsledku testování na COVID-19, nebude mu
umožněno přijímací zkoušku konat. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o
negativním výsledku testu nebude účastnit řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast
z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat,
může konat zkoušku v náhradním termínu.

Pokud bude mít uchazeč pozitivní výsledek testu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů
omluví řediteli školy, má právo na náhradní termín. Doklad o pozitivním výsledku testu se
přikládá k omluvě neúčasti uchazeče na zkoušce.
Připomínáme, že všichni uchazeči musí mít v budově školy i ve třídě v průběhu písemné
zkoušky nasazenu chirurgickou roušku nebo respirátor FFP2.

