Pokyny pro uchazeče konající jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací test


Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který
byl uskutečněn v posledních 7 dnech. V den přijímacích zkoušek toto potvrzení žák předloží, bude
zkontrolováno a vráceno uchazeči.



Uchazeč nesmí trpět žádnými příznaky onemocnění – zvýšená tělesná teplota, suchý kašel,
dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest
v krku, bolest svalů a kloubů, rýma / ucpaný nos, bolest hlavy.



Test na onemocnění COVID-19 uchazečům má povinnost umožnit ZŠ ve které se vzdělávají, a to i
v případě, že probíhá distanční výuka. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného,

identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.


V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné
osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast
takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.



Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na
přijímací zkoušce - SPOŠ nebude před přijímacími zkouškami testování žákům umožňovat.



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.


Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
-

dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního
pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dní,

-

dokladem o negativním výsledku testu na COVID-19 ze zdravotnického zařízení, který není starší
než 7 dnů,

-

certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování (od aplikace druhé dávky
musí uplynout nejméně 14 dnů.



Žáci konající přijímací zkoušku 3. – 4. května 2021 mohou být testováni nejdříve 27. 4. 2021.



Žáci konající přijímací zkoušku 5. – 6. května 2021 mohou být testováni nejdříve 29. 4. 2021.



V den konání přijímací zkoušky:
-

vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám,

-

po příchodu do učebny provede uchazeč dezinfekci rukou,

-

v průběhu písemné zkoušky musí mít všichni uchazeči v učebně nasazenou ochranu úst a nosu a
toto platí i pro pohyb po budově školy.



Případné další aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci při
uchazeče a zaslány na školní e-mail uchazeče.

