Vážení rodiče,
v letošním školní roce je účast žáků na přijímacích zkouškách na střední školy (víceleté gymnázium,
střední školy, střední odborná učiliště, 5. třída, 9. třída) podmíněna testováním na přítomnost viru
SARS-CoV-2.
Podmínkou pro umožnění účasti na zkouškách je:



negativní test a
žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které
vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu COVID19, který není starší 7 dní.









Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělání ve střední škole jsme povinni
umožnit na naší škole, a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. V naší škole vydáme
potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
Potvrzení střední škola, na kterou se žák hlásí, nevybírá ani nevytváří kopie. Pouze ověří od
uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává
uchazeči.
Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti
na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnou. Záleží na rozhodnutí
ředitele střední školy.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo
jiné soby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak
škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Koho se testování před přijímacími zkouškami netýká a čím jej lze nahradit?
Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) 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 přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo SARS-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,
c) 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.
Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek
V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu:






Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiný obvyklým dálkovým způsobem
informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele
zdravotních služeb v oboru všeobecného lékařství nebo praktického lékaře pro děti a dorost.
Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost
antigenu viru praveného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační test RT-PCR na
přítomnost viru SARS-CoV-2.
Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test v Základní škole Nová Říše pro účely přijímacího řízení:

Žáci 9. třídy:
Od úterý 27. dubna 2021 (platné pro oba termíny přijímacích zkouše v řádném termínu) po
telefonické domluvě 608 232 358, email: podatelna@zsnovarise.cz

Žáci 5. třídy:
Od čtvrtka 29. dubna 2021 (platné pro oba termíny přijímacích zkoušek v řádném termínu po
telefonické domluvě 608 232 358, email: podatelna@zsnovarise.cz

Písemné zkoušky a didaktické testy



V průběhu písemné zkoušky a didaktického testu, musí mít všichni uchazeči v učebně
nasazenou ochranu úst a nosu.
Dodržuje se zasedací pořádek se zásadou jeden žák v lavici.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Mgr. Hana Petrů z.ř.

