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3/ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR + HYGIENICKÁ PRAVIDLA PŘI ŠPZ 

MŠMT - Vzhledem ke specifickým podmínkám letošního roku,  jsme nuceni organizaci ŠPZ uzpůsobit  tak, abychom 

v maximální míře zabezpečili jejich bezproblémový a bezpečný průběh.  Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste si tuto část 

nastudovali obzvlášť pozorně. Kromě obecně závazných vládních opatření, jejichž obsah níže uvádíme pod odkazem 

mimořádná opatření MŠMT - MZČR, zde naleznete i interní školní hygienická opatření a doporučení, která jsou vytvořena 

speciálně pro potřeby školní přijímací zkoušky, a to s ohledem na počet uchazečů v jednotlivých zkušebních celcích, formu 

provedení jednotlivých částí ŠPZ, prostorové možnosti a toho vyplývajících početních stavu v jednotlivých zkušebních 

skupinách (učebny). Zohlednit tedy musíme také počty míst ve zkušebních učebnách a v neposlední řadě také množství 

uchazečů – PUP. Zdvořile vás uchazeče, ale případně i nutný doprovod, žádáme o striktní dodržování níže uvedených 

opatření. V případě, že by kdokoli z uchazečů nebo případného doprovodu i přes opakované upozornění, daná opatření 

soustavně porušoval, nebude ke zkoušce připuštěn, nebo bude jeho zkouška přerušena a následně bude ŘŠ vyzván k opuštění 

budovy. Věříme, že je v zájmu obou stran, abychom si už tak dosti komplikovanou situaci ještě tímto více neztěžovali a 

abychom v pohodě a klidu vše zvládli společně. Jakékoli výpadky, nebo zbytečné absence budou přijímací proceduru pouze 

prodlužovat. A to nechceme nikdo. Buďte připraveni jak po stránce znalostí opatření, tak i vybaveni potřebnými 

potvrzeními. 

Mimořádná opatření MŠMT-MZČR / zjednodušený výňatek; modře jsou zdůrazněné  důležité okolnosti) - zde 

Interní školní hygienická opatření a doporučení - zde 

Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení -  zde 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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