Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020
Vyhlášení termínů přijímací zkoušky:
8. června 2020 - čtyřletý obor
9. června 2020 - osmiletý obor
Náhradní termín: 23. června 2020 – čtyřletý i osmiletý obor
Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je
stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Letošní přijímací
zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání
k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.
Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z českého jazyka a
literatury ꓼ písemného testu z matematiky a její aplikace. Testy jsou vytvořené a hodnocené Centrem
pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT. Pozvánka ke konání jednotných testů v rámci
jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání je přílohou.

Organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19:













V souladu s pozvánkou se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními –
pro všechny před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Žáci odevzdají při vstupu do budovy vyplněné a podepsané zákonným zástupcem čestné
prohlášení – viz příloha.
Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny (naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
jako rizikový faktor u čestného prohlášení) toto oznámí telefonicky, nejpozději do 5.6.2020 do
12hod. škole.
Žák nosí ve společných prostorách roušku a musí mít s sebou sáček na uložení roušky.
Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen
totožný zasedací pořádek.
Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku. Při sejmutí roušky si
každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

