Základní škola Jih, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které
vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním testu na COVID-19,
který není starší 7 dní.
Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole umožní dle zákona
základní škola, na které se žáci vzdělávají. Žáci budou testováni antigenními LEPU testy. Po absolvování
testu obdrží žák Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího
řízení.
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 přítomnost 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 RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a
které byly provedeny poskytovatelem zdravotnických služeb podle aktuálně platného
mimořádného opatření k provádění testů.
Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední
škole:
Termín testování na
ZŠ
Út - 27. dubna 2021
(pro oba dny
přijímacích zkoušek
v řádném termínu)

uchazečů o čtyřleté
obory vzdělání
s maturitní zkouškou

řádné:
Po - 3. května
Út - 4. května

Termíny školní části
přijímací zkoušky
řádné:
Po - 3. května
Út - 4. května

Čt – 29. dubna 2021
(pro oba dny
přijímacích zkoušek
v řádném termínu)

uchazečů o víceletá
gymnázia

řádné:
St – 5. května
Čt – 6. května

řádné:
St – 5. května
Čt – 6. května

St – 26. května 2021
Čt – 27. května 2021

uchazečů o čtyřleté
obory vzdělání
s maturitní zkouškou a
uchazeče o víceletá
gymnázia
uchazečů o čtyřleté
obory vzdělání
s maturitní zkouškou,
kteří nebudou konat
JPZ
uchazečů o střední
vzdělání bez maturitní
zkoušky

náhradní:
St – 2. června
Čt – 3. června

náhradní:
St – 2. června
Čt – 3. června

7 dnů před konáním
zkoušky po dohodě se
ZŠ

7 dnů před konáním
zkoušky po dohodě se
ZŠ

Testování se týká

Bližší informace viz přílohy.

Termíny JPZ

řádné:
od 5. do 19. května
náhradní:
do 16. června
řádné:
od 5. do 19. května
náhradní:
do 16. června

