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ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 3. a 4. KVĚTNA 2021 
 

OBECNÉ INFORMACE: 

• Průchod uchazečů přes recepci školy bude povolen od 06:45 hod. 

• Do areálu je umožněn vstup pouze uchazečům. Doprovod do areálu nesmí! 

• Od 08:45 hod bude uchazečům znemožněn vstup do objektu školy, a to i těm, co přišli včas, ale 

areál školy opustili a chtějí se vrátit. 

• O přestávce nesmí uchazeči opouštět budovu školy. 

• Vjezd uchazečů a doprovodu do areálu a parkování vozidel není možné. 

• Předpokládané ukončení celého přijímacího řízení – žáci intaktní 12:40 hod., žáci s uzpůsobením 

nejpozději 14:50 hod. 

• V učebně se při administraci ke každé zkoušce prokáže každý uchazeč potvrzením o negativním 

výsledku testu na Covid 19, které nesmí být starší než 7 dní a které vystavila základní škola, jíž je žákem 

nebo poskytovatel zdravotních služeb. Podrobnosti k testování. 

• Po celou dobu pobytu v areálu školy musí mít uchazeči nasazenou ochranu nosu a úst, povolenou 

ochranou je rouška nebo respirátor. 

• Seznam uchazečů a jejich rozdělení do učeben bude umístěn na nástěnce na recepci a u všech 

dohledů na chodbách. 

• Nikdo, vykazující příznaky infekce dýchacích cest, zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, 

zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest 

svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19, nesmí do školy vstoupit.  

• Uchazeč si přinese nápoje i svačinu s sebou – v areálu není možné nic zakoupit. Konzumace jídla je 

umožněna pouze o přestávce. 

 

DOPORUČENÍ: 

• Řádný termín přijímacích zkoušek je 3. a 4. května 2021.  

o Pokud obě školy uvedené na přihlášce konají jednotné přijímací zkoušky, půjdete 3. 5.   

na školu uvedenou na přihlášce jako první a 4. 5. na školu uvedenou na druhém místě. 

o Pokud máte na přihlášce uvedeny oba obory na jedné škole, půjdete na oba termíny  

na tuto školu.  

o Pokud jedna ze škol uvedených v přihlášce nekoná jednotnou přijímací zkoušku, ale má 

svoji vlastní, půjdete na školu druhou, a to v obou termínech. 

• Termíny využijte určitě oba, školy při sestavování pořadí přijatých uchazečů berou v úvahu jen lepší 

výsledek. 

• Další upřesňující informace sledujte na našem webu. 

 

Další podrobnosti 

 

https://www.sstebrno.cz/wp-content/uploads/2021/04/MO-MZ_testovani-u-prijimacich-zkousek_s-platnosti-od-26.-dubna-2021_ze-d.._.pdf
https://www.sstebrno.cz/prijimaci-rizeni-na-skolni-rok-2021-2022/


 

 

 


