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INFORMACE K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 

 

 

K jednotné přijímací zkoušce se dostavte v dostatečném časovém předstihu  

(nejlépe od 7.30 hod. do 8.00 hodin), aby mohly proběhnout všechny potřebné úkony 

před vpuštěním uchazečů do zkušebních místností. 

 

K jednotné přijímací zkoušce si přineste s sebou: 

- doklad o negativním výsledku na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 či jiný 

doklad (viz níže) 

- ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek naplňující 

minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek dle příslušných norem 

(např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující 

minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek normy ČSN EN 

14683+AC 

- doklad totožnosti (viz níže) 

- pozvánku k přijímací zkoušce 

 

Na základě mimořádného opatření MZDR ze dne 6. 4. 2021, čj. 14592/2021-1MIN/KAN, 

bude uchazečům umožněna osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze 

pokud: 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 – před vstupem do školy bude měřena 

teplota bezkontaktním teploměrem 

 

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního 

antigenního testu POC na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního 

preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, 

které mu byly provedeny laickou osobou v nejdéle v 7 dnech před konáním přijímací 

zkoušky, nebo 

c) doloží doklad o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění 

COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZDR 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 90 dní, 

nebo 
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d) doloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu 

na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden nejdéle v 7 dnech před konáním 

přijímací zkouškou 

Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení se podrobit testování ve škole, 

ve které je žákem (jeho ZŠ). 

 

Pokud uchazeč nepředloží doklad o negativním výsledku antigenního testu POC nebo 

RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 či doklad o tom, že prodělal laboratorně 

potvrzené onemocnění COVID-19 (viz výše), škola mu účast na přijímací zkoušce 

neumožní. 

 

Naše škola nebude provádět testování. 

 

Prokázání totožnosti: 

Jako doklad totožnosti si žáci k přijímací zkoušce přinesou jakýkoliv průkaz s fotografií (např. 

občanský průkaz, cestovní pas, Lítačku, sportovní průkaz apod.), nemá-li žák žádný 

z takových průkazů, přinese si jako doklad totožnosti kartičku s fotografií, jménem a datem 

narození potvrzenou ředitelstvím ZŠ. 

Bez dokladu totožnosti nebude uchazeč připuštěn ke konání přijímací zkoušky. 

 

 

V Praze dne 12. 4. 2021     Mgr. Jiří Bernát, v. r. 

               ředitel školy   
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