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Gymnázium Cheb, příspěvková organizace 
 Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, Česká republika 

 
 
 
Manuál režimových protiepidemických opatření pro přijímací zkoušky ke studiu 
na Gymnáziu Cheb, které proběhnou ve dnech 3. až 6. 5. 2021 
 
Manuál režimových protiepidemických opatření vychází z Mimořádného opatření (viz příloha), které 
vydalo Ministerstvo zdravotnictví  pod č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN dne 6. 4. 2021 k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2.  
 
V souladu s uvedeným opatřením, které nabývá platnosti 26. dubna 2021, se osobní účast 
uchazečů na jednotných přijímacích zkouškách umožní pouze, pokud  
 
a) nemají příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň  
 
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 ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly 
provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále 
stanoveno jinak.  
 
 
Mezi příznaky onemocnění COVID-19 patří: 
 

• zvýšená tělesná teplota nad 37o C (Gymnázium Cheb bude při vchodu do budovy Gymnázia 
Cheb zjišťovat tělesnou teplotu uchazečů) 

• suchý kašel  
• dušnost  
• zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)  
• ztrátu chuti a čichu  
• bolest v krku  
• bolest svalů a kloubů  
• rýma / ucpaný nos  
• bolest hlavy 

Pověření zaměstnanci Gymnázia Cheb budou při vstupu do budovy Gymnázia Cheb kontrolovat, 
zda uchazeči nejeví uvedené příznaky. 
 
Potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, které není starší než 7 dnů před 
konáním přijímací zkoušky, vydá základní škola, jejímž je uchazeč žákem. Podle uvedeného 
mimořádného opatření čl. IV škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost 
preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad. 
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Tento dokument může uchazeč nahradit  
a) řádným dokladem vydaným poskytovatelem zdravotnických služeb o tom, že uchazeč prodělal 
laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 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) řádným 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 dvoudávkového 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 uplynulo nejméně 14 dnů.  
 
Gymnázium Cheb bude v dny přijímacích zkoušek v době od 7:15 do 7:30 hodin organizovat 
možnost testování antigenními testy pro ty uchazeče, kteří s předstihem nezískají potřebný doklad. 
V případě zájmu o využití této možnosti se uchazeč musí v den konání přijímací zkoušky dostavit 
před Jazykové a komunikační centrum v Nerudově ulici v 7:15, po vyzvání a uvedení do auly si 
samoodběrem provede antigenní test. Gymnázium Cheb vydá doklad o výsledku tohoto testu do 
7:45 hodin. 
 
Doklad s negativním výsledkem testu (nebo jeho alternativu) budou pověření zaměstnanci 
Gymnázia Cheb kontrolovat a vybírat při vstupu uchazeče do budovy Gymnázia Cheb.  
 
Před budovou školy musí mít všichni uchazeči a doprovázející osoby řádně nasazenou ochranu 
dýchacích cest (respirátor nebo u uchazečů alespoň chirurgickou roušku) a dodržovat rozestupy 
alespoň dva metry od členů jiné rodiny. 
Povinnost mít nasazenu ochranu dýchacích cest a dodržovat rozestupy platí pro uchazeče po celou 
dobu pobytu v areálu Gymnázia Cheb. 
 
Všichni uchazeči si musí před vstupem do budovy vydezinfikovat ruce pomocí přistaveného 
stojanového dávkovače dezinfekce. 
 
Po dobu konání přijímacích zkoušek je zákonným zástupcům žáků zakázán vstup do budovy 
Gymnázia Cheb.  
 
Děkujeme za pochopení. 
 
 
Cheb 12. dubna 2021      
           
 


