
Bezpečnostní pokyny pro konání přijímací zkoušky na FSS OU 

 

Uchazeči o studium na FSS OU se smí zúčastnit přijímací zkoušky za dodržení 

následujících bezpečnostních opatření:  

Vstup do budovy S na Fr. Šrámka 3 v Ostravě Mar. Horách (29. a 30.6.2020)/budovy B  

na Českobratrské 16 v Ostravě (8.7.2020): 

- uchazeči o studium jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému 

infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 

- uchazeči o studium nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření, nebo nebylo 

nařízeno karanténní opatření osobě žijící ve společné domácnosti,  

- všichni uchazeči budou mít v prostorách budovy ochranu dýchacích cest – roušku, 

se kterou se dostaví, dále budou disponovat sáčkem na uložení roušky; bez ochrany 

dýchacích cest nebude umožněn uchazečům vstup do prostor budovy a nebude jim 

umožněno vykonat přijímací zkoušku; ochrana rukou rukavicemi není povinná, je 

na zvážení uchazečů, 

- před prezencí provedou uchazeči dezinfekci rukou, doporučuje se i předchozí umytí rukou 

(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), 

- u prezence uchazeči odevzdají ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ 

VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (viz příloha/prolink), bez odevzdání tohoto 

formuláře nebude uchazečům umožněno konat přijímací zkoušku a budou z prostor 

budovy vykázáni; žádáme uchazeče, aby se s vyplněným prohlášením již dostavovali 

ke zkouškám, 

- do prostor fakulty mohou vstupovat pouze uchazeči konající přijímací test; vstup 

doprovázejícím osobám není povolen, výjimkou je pouze doprovod u uchazečů vyžadující 

asistenci jiné osoby (držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P), doprovázející osoba musí taktéž 

odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO 

ONEMOCNĚNÍ (viz příloha). 

Prezence uchazečů: 

- u prezence se uchazeči identifikují platným průkazem totožnosti a podepíši  se  

na prezenční listinu; uchazeči si sebou přinesou vlastní psací potřeby, 

- uchazeči odevzdají ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ 

VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, 

- místo prezence bude dezinfikováno po každém běhu. 

Počítačová místnost: 

- přijímací test proběhne v počítačové místnosti, kde bude přítomno max. 15 osob,  

- v počítačové místnosti není nutné mít roušku, 

- příslušenství počítače, povrchy stolů a židlí budou po každém uchazeči dezinfikovány, 

- místnost bude po každém běhu větrána. 

Za dodržení výše uvedených podmínek pro konání přijímací zkoušky na FSS OU jsou 
zodpovědní členové komisí pro přijímací řízení a přijímací zkoušku a pověřené osoby 
organizačním zajištěním přijímací zkoušky. 
 
 


