
INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM 

Vážení uchazeči, 

těší nás, že jste si podali přihlášku na naši školu. V následujícím textu bych Vám ráda podala potřebné 

informace pro zdárné absolvování jednotných přijímacích zkoušek (dále jen JPZ). 

V souvislosti s epidemií koronaviru COVID- 19 došlo k úpravám, z nichž některé se již nepromítly do 

rozesílaných dokumentů. Došlo k navýšení časového limitu - test z českého jazyka a literatury na 70 

minut (na pozvánce již správně). Test z matematiky trvá nově 85 minut (na pozvánce již správně).  

Je jen jeden řádný termín pro JPZ. Uchazeč ji koná pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce 

na prvním místě (pouze pokud uchazeč uvedl na první místo nematuritní obor vzdělání, koná zkoušku 

ve škole uvedené na druhém místě). 

Máte naši školu na prvním místě-pak, máte v tuto chvíli: 

1. pozvánku k JPZ. Z ní vyčtete, kde a v kolik hodin máte být u JPZ. Upozorňuji na změnu adresy 

konání testů, která je na pozvánce opravena. Testy se konají v budově B školy (bývalá 

Obchodní akademie) na adrese Náchod, Denisovo nábřeží 673. Přihlášku a nějaký průkaz 

totožnosti s fotografií vezměte k JPZ. Evidenční číslo z pravého rohu si zapamatujte, pod tímto 

číslem budou zveřejněny Vaše výsledky na webových stránkách školy a na budově školy. V 

souladu s pozvánkou se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas. Prosím dodržte jej. Žáci z 

rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený 

v pozvánce (viz rizikové skupiny). 

2. Kritéria a počty přijímaných uchazečů. Kritéria určují podmínky, za jakých bude uchazeč přijat 
ke studiu. 

3. Čestné prohlášení. Čestné prohlášení odevzdá žák podepsané při prvním vstupu do školy, bez 
něj nebude do školy vpuštěn. 

 

JPZ budou organizovány za zvýšených hygienických podmínek. Následující text vymezuje podmínky 

středních škol, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících 

ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.  

Zásady bezpečného chování 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci 
odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha 3). Vstup do školy je povolen 
pouze s rouškou. 

 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.  

 Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  

 Budovu školy mohou žáci opustit pouze za doprovodu zákonných zástupců. V případě, že je 
zákonný zástupce nevyzvedne před budovou, budou přestávku trávit ve třidě, ve které píší 
testy.  

 Při opuštění třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušku.  

 Ve třídách a na toaletách je k dispozici tekuté mýdlo a dezinfekce.  

 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí 
umytí rukou.  



 Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku  

 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

 Během zkoušky používá žák vlastní psací a rýsovací potřeby (propisovací tužku, tužku 
na rýsování, 2 pravítka, kružítko a úhloměr). 

 

Škola je povinna seznámit žáky a jejich zákonné zástupce s následujícími rizikovými faktory, které 

stanovilo Ministerstvo zdravotnictví:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze.  
4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza).  
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  
Před prvním vstupem do školy žák předkládá toto podepsané prohlášení:  

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, 

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní 
uchazeči  a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho 
ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost 
mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.  
 
Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta 

čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák svoji nepřítomnost 

řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák 

právo konat náhradní zkoušku 23. června 2020 

Máte naši školu na druhém místě, pak do 26. 5. 2020 dostanete email (popř. poštou dopis) ve které 

bude uvedeno Vaše evidenční číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek – pořadí v setříděném 

seznamu uchazečů. (Výsledky Vaší zkoušky obdrží škola prostřednictví CERMATU – organizace, která je 

garantem jednotných přijímacích zkoušek). Prosím o potvrzení přijetí tohoto emailu na adresu: 

podatelna@soanachod.cz . 

 

Výsledky budou zveřejněny 16. 6. 2020 v budově školy a na webových stránkách pod evidenčním 

číslem. Nahlížení do spisu bude umožněno 15. 6. 2020 od 15.00 do 16.00 v budově B, Denisovo 

nábřeží 673, Náchod.  



V případě přijetí musíte zápisový lístek odevzdat na vybrané škole nejpozději do 23. 6. 2020. 

 

Přeji hodně úspěchů při přijímacích zkouškách. 

 

RNDr. Věra Svatošová 
ředitelka školy 


