Informace pro rodiče žáků, kteří mají podané přihlášky ke studiu na libovolných středních školách:
Součástí přijímacího řízení na jednotlivé typy středních škol mohou v letošním školním roce být
1. u čtyřletých maturitních oborů jednotná přijímací zkouška, školní přijímací zkouška, popř. ústní
pohovor (záleží na rozhodnutí ředitele/ředitelky příslušné střední školy)
2. u tříletých oborů zakončených závěrečnou zkouškou ústní (motivační) pohovor
3. u víceletých gymnázií zpravidla jednotná přijímací zkouška
Všechny výše uvedené metody přijímacího řízení vyžadují osobní přítomnost uchazeče na střední
škole, kam se hlásí, a platí pro ně mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které vyžaduje
doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 ne staršího 7 dnů. Z toho důvodu vydalo
MŠMT opatření obecné povahy č.j. MSMT-4337/2021-7, které základním školám ukládá:
a. informovat rodiče (zákonné zástupce) uchazečů o povinnosti doložit negativní výsledek testu na
COVID-19 při osobní účasti uchazeče u přijímací zkoušky konané libovolným způsobem
b. umožnit uchazečům, kteří jsou žáky příslušné základní školy, otestování na onemocnění COVID19 přímo ve škole, a to i v případě, že výuka probíhá distančně. Škola pak na základě
provedeného testu vydá hned na místě uchazeči potvrzení o jeho výsledku s předepsanými
náležitostmi
Další podstatné podrobnosti:










pokud uchazeč prodělal onemocnění COVID-19 ne déle než 90 dnů před konáním zkoušky,
nemusí se testovat, ale musí tuto skutečnost u přijímacího řízení prokazatelně doložit
uchazeč se může nechat otestovat u libovolného poskytovatele zdravotních služeb, který
testování provádí (uznávají se jak antigenní, tak PCR testy) a u přijímací zkoušky pak předložit
doklad o negativním výsledku testu ne staršího 7 dnů
doklad o negativním testu je možné nahradit certifikátem o provedeném očkování proti nemoci
COVID-19, pokud od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů
pokud je výsledek testu uchazeče provedeného v základní škole pozitivní, je zákonný zástupce
žáka povinen dálkovým způsobem informovat ošetřujícího (dětského) lékaře uchazeče, aby mu
vystavil elektronickou žádanku k provedení potvrzujícího PCR testu. Pokud je výsledek
potvrzujícího PCR testu negativní, uchazeč se jím prokáže u přijímací zkoušky. Pokud je pozitivní,
postupuje nadále dle pokynů příslušných orgánů péče o zdraví. Doklad o pozitivním výsledku
PCR testu se přikládá k omluvě neúčasti uchazeče na zkoušce.
pokud uchazeč u zkoušky nepředloží doklad o negativním výsledku testu, nebude se moci
zkoušky zúčastnit. Pokud se nejpozději do tří dnů písemně z tohoto důvodu omluví
řediteli/ředitelce školy, kde ji měl konat, může zkoušku vykonat v náhradním termínu
pro zkoušku konanou v náhradním termínu platí stejná pravidla jako pro zkoušku konanou
v řádném termínu

ZŠ Hostivař umožní žákům 5. a 7. až 9. ročníku provedení samotestování na COVID-19, a to
v období od 27. do 29. dubna 2021. Příslušné termíny (datum, hodina) konání testů budou ještě
upřesněny na základě požadavků rodičů/zákonných zástupců žáků tak, aby bylo možno dodržet
všechna předepsaná hygienická opatření. Kontaktujte tedy, prosím, třídní učitele/učitelky svých dětí
a informujte je o následujících skutečnostech:

1. zda se Váš syn/Vaše dcera zúčastní přijímací zkoušky konané některým z výše uvedených
způsobů a v jakém termínu (zejména pokud je termín zkoušky odlišný od celostátně konané
jednotné přijímací zkoušky – v takovém případě je nutno domluvit jiný termín testování, aby byl
splněn požadavek maximálně 7 dnů od provedení testu)
2. zda máte zájem, aby se Váš syn/Vaše dcera otestoval v ZŠ Hostivař
3. nebo zda máte v úmyslu využít některé z jiných možných řešení
Svoje rozhodnutí nám laskavě sdělte nejpozději do pátku 23. dubna

