VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY
Uchazeči se při vstupu do budovy školy prokáží národním certifikátem v tištěné podobě (návod na
získání certifikátu viz níže), že jsou osoba, která
a.

absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo

b.

absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo

c.

byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny,
identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

d.

1.

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

2.

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

3.

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní 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 180 dní.

Ve výjimečných případech může uchazeč předložit potvrzení, že je osobou, která
e.

absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem,
s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele, nebo

f.

ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá
potvrzením školy nebo školského zařízení.

Uchazeči, který nesplní tyto podmínky, nebude umožněn vstup do budovy a nemůže vykonat
přijímací zkoušky

Jak získat národní kovidový certifikát vydaný Ministerstvem zdravotnictví
České republiky, respektive Ústavem zdravotnických informací a statistiky
(ÚZIS):
Doporučujeme všem uchazečům, aby pro oprávněnost vstupu do budovy školy použili národní
certifikát (tedy varianty a-d, viz výše), který lze stáhnout (a následně vytisknout) na webových
stránkách ocko.uzis.cz po zadání buď rodného čísla a čísla občanského průkazu nebo data narození,
e-mailové adresy a telefonního čísla. Následně Vám bude zaslána SMS s jednorázovým kódem, po
jehož zadání se dostanete ke svému certifikátu, který si stáhnete a vytisknete. Certifikát obsahuje
z osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, informaci o testu (PCR či antigenním), prodělání
covidu nebo o očkování.

