Organizační pokyny k příchodu uchazečů k přijímacím zkouškám

Termíny přijímacích zkoušek – řádný termín:
1. termín

3. května 2021, zahájení 8:30, uchazeč obdržel pozvánku

2. termín

4. května 2021, zahájení 8:30, uchazeč obdržel pozvánku

Co je nutné přinést s sebou ke zkoušce:









pozvánku, uchazečů, kteří přiložili platné doporučení ŠPZ k úpravě podmínek zkoušky
(navýšení časového limitu), bude vyhověno,
povolené školní potřeby (je uvedeno v pozvánce),
respirátor FPP 2 a nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek a ty
používat po celou dobu pohybu v budově školy,
potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech,
o pro termín 3 a 4. května musí proběhnou testování nejdříve 27. dubna 2021,
o pro náhradní termín 2. června musí proběhnou testování nejdříve 26. května 2021,
o pro náhradní termín 3. června musí proběhnou testování nejdříve 27. května 2021,
testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou
žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně
situace, kdy výuka probíhá distančně; příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o
provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum
provedení testu a výsledek testu,
v případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo
jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o
negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb; tuto alternativu
mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek
Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:






dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula
u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které
byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného
opatření k provádění testů,
certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
 negativní test a
 žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pokud uchazeč nepředloží platné potvrzení o provedeném testu, nebude mu umožněna účast
na přijímací zkoušce.
Škola nebude testovat uchazeče pro účely účasti na přijímací zkoušce. Škola zajistí požadovaná
bezpečnostní opatření v souladu s platnou legislativou. Uchazeči je budou respektovat.
Pro zvládnutí bezpečného příchodu ke zkouškám a rozmístění uchazečů do učeben,
požadujeme příchod uchazečů ke zkouškám nejpozději 25 minut před zahájením zkoušky, tedy
v 8:05. Před hlavním vchodem budou uchazeči kontaktovat dozor, který provede ověření
potvrzení o negativním testu Covid a zajistí jejich odvedení do učeben.
Doprovodu uchazečů nebude z bezpečnostních důvodů umožněn vstup do budovy školy.
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil
řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3
dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.
Termíny přijímacích zkoušek – náhradní termín:
1. termín

2. června 2021, zahájení 8:30,

2. termín

3. května 2021, zahájení 8:30

