INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je negativní test, který není
starší víc než 7 dní a žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Testování - možnosti:
a) Ve škole - testování pro žáky 9. ročníku proběhne v út 27. 4. 2021 od 8.00 h ve
společenské místnosti, pro 5. ročník ve čt 29. 4. 2021 v 8.00 h ve třídách.
Škola vystaví potvrzení o výsledku testu.
Pokud je výsledek testu pozitivní, žák je poslán do izolační místnosti a podle pokynů
opouští školu. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně
testován. Ten je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem
informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen
rozhodnout o vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto
vyšetření. Pokud vyjde RT – PCR test negativní, slouží jako doklad u přijímacích
zkoušek.
b) Rodiče si zajistí test sami u poskytovatele zdravotnických služeb. Obdrží potvrzení.
Uchazeč se nemusí testovat:
a) Doloží-li potvrzení, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, od
prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.
b) Doloží-li potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 nebo RT-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) Doloží-li certifikát o očkování, od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.
Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze
ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává
uchazeči.
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil
řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů
omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.
Podrobnější informace v Edookitu.
V případě dotazů mě kontaktujte na tel. 724 081 218.
V Pelhřimově dne 15. 4. 2021

Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy

