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Informace k organizaci přijímacích zkoušek  
 

Jednotné přijímací zkoušky se v letošním školním roce konají v těchto termínech: 
 
3. a 4. května 2021 – 4letý studijní obor, 5. a 6. května 2021 – 8letý studijní obor 
 
Zkoušky budou zahájeny vždy v 8.30 hod. ráno, všechny uchazeče žádáme, aby se dostavili 
v čase mezi 8.00 a 8.15 hod. 
 
Veškeré další  informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny v pozvánce a v informačním 
dopise, který v nejbližších dnech uchazeči o studium obdrží. 
 
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 č. j.: MZDR 

14592/2021-1/MIN/KAN bude umožněn uchazeči vstup do školy, pouze pokud 

- nemá příznaky onemocnění COVID-19 

- a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního 

testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazního preventivního RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v základní škole, které si provedl sám nebo které mu byly 
provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Základní školy mají 
povinnost informovat v tomto smyslu své žáky a zároveň zajistit splnění podmínky testování za 
účelem konání přijímacích zkoušek. 

Toto potvrzení může uchazeč nahradit 

a) dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 
90 dní, 

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního 
testu, nebo RT-PCR testu na přítomnost  antigenu viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 
7 dnech, nebo 

c) certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé 
dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů. 

Pokud uchazeč nepředloží některý z výše uvedených dokladů, škola mu účast na přijímací 

zkoušce neumožní. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu nezúčastnil přijímací 
zkoušky, může svoji neúčast písemně omluvit do 3 dnů ředitelce školy. Zkoušku pak koná 
v náhradním termínu. 

Do budovy je zamezen vstup doprovázejících osob. 

V průběhu přijímacího řízení dodržujte tato pravidla: 

1. Před vstupem do budovy předložte ke kontrole potvrzení o negativním výsledku antigenního testu, 
které není starší 7 dnů. 
2. Ihned po vstupu do budovy použijte desinfekci rukou. 
3. Po dobu pobytu v budově školy mějte nasazený respirátor nebo roušku. 
4. Neshlukujte se, dodržujte minimální rozestupy 1,5 m. 
5. Přidělené učebny opouštějte pouze v nutných případech (odchod na toaletu apod.). 
6. Pokud opustíte v přestávce mezi zkouškami školu, pak pouze po domluvě se zákonným zástupcem, 
který za vás přejímá odpovědnost. V tom případě se vraťte do budovy alespoň 10 minut před 
zahájením zkoušky. 
 

V Blovicích dne 15. 4. 2021      Mgr. Marcela Šustrová 


