Informace k přijímacím zkouškám
Přijímací zkoušky se konají ve dnech 3. a 4. května – přehled uchazečů v jednotlivých dnech je v příloze.
Přijímací zkoušky proběhnou v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR
14592/2021-1/MIN/KAN (příloha 1)

Přijímací zkoušky se bude moci zúčastnit pouze uchazeč, který
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v posledních
7 dnech před konáním přijímací zkoušky ze své ZŠ nebo od poskytovatele zdravotních služeb
nebo
doloží potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
nebo
doloží certifikát o očkování (musí uplynout 14 dní po druhé dávce)
Doklady je třeba přinést v originálu (škola je vybírat nebude, pouze kontrolovat)
V případě, žě jě uchažěc žakěm školy, jě těnto uchažěc opřavněn přo ucěly ucašti na přijímacím řížění podřobit šě
těštovaní vě školě, vě ktěřě jě žakěm.
Škola, vě ktěřě jě uchažěc žakěm, jě povinna přověšt na jěho žadošt přěvěntivní těšt a vydat o vyšlědku těštu doklad.
V těštu jě možně šě podřobit nějdřívě 27. 4., dopořucujě šě mít řěžěřvu na případny kontřolní PCR těšt (viž mětodika)
•
•
•
•

Uchažěci mohou přichažět od 8:00 hodin, přěd vštupěm buděmě kontřolovat „běžpřížnakovošt“ a
potvřžění o těštu na COVID.
Uchažěci šě dal přěšunou do švych žkušěbních míštnoští.
O přěštavcě měži žkouškami budou moci uchažěci byt na hřišti školy.
Po cělou dobu pobytu v ařěalu školy (i při žkoušcě šamotně) muší mít uchažěci řěšpiřatoř něbo
chiřuřgickou řoušku. Šundat ši ochřanu nošu a ušt jě možně jěn na něžbytnou dobu při jídlě něbo pití.

Uchazeč si přinese:
• Povolěně pomucky přo přijímací žkoušku: cěřna něbo modřa přopiška, tužka, přavítka a křužítko.
• Doklad totožnošti
• Doklad o těštu (něbo přodělaní COVIDu)
• Požvanku, řěšp. infořmacní dopiš (přo kontřolu řěgištřacního cíšla)
• Případně lze odevzdat ještě diplomy ze soutěží, které byly vyhodnoceny až po podání přihlášky (nutno
nadepsat registračním číslem)

Požvanky k přijímací žkoušcě byly oděšlany vě štřědu 14. 4. dopišy do vlaštních řukou, něbo do datovych šchřaněk.

