Nařízení ředitele č. 2021/03 – prováděcí pokyny k přijímacím zkouškám
V návaznosti na Opatření obecné povahy čj. MSMT-4337/2021-7 ze dne 6. dubna 2021
stanovuji následující závazné pokyny pro průběh přijímacího řízení na naší škole:
o uchazeči je umožněna osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce (první i
druhý termín) pouze:


pokud nemá příznaky onemocnění Covid-19,



doloží před vstupem do budovy negativní výsledek testu na Covid-19
(antigenní nebo RT-PCR) – test musí být proveden v posledních 7 dnech
před konáním zkoušky!

o uchazeč se podrobí testování ve škole, které je žákem (nejčastěji ZŠ),
o testování uchazečů nebude na naší škole prováděno,
o doložení testu může být nahrazeno:


dokladem o prodělání Covid-19 (od prvního pozitivního testu neuplynulo
více jak 90 dnů),



certifikátem MZd o provedeném kompletním očkování, pokud od
aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

o uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o testování neúčastnil řádného
termínu přijímací zkoušky a svou neúčast z tohoto důvodu písemně do 3 dnů
omluvil řediteli střední školy, koná zkoušku v náhradním termínu,
o při pohybu po celém areálu školy včetně školního dvora musí mít uchazeči řádně
nasazenou ochranu úst a nosu,
o uchazeči budou na kontrolu dokladu čekat na školním dvoře v dostatečných
rozestupech,
o vstup do areálu školy bude uchazečům umožněn pouze vjezdovou bránou z ulice
Fibichova,
o konkrétní učebna, ve které bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku,
bude každému sdělena u vstupu do budovy při předložení testu a zároveň budou
tyto informace poskytovat pedagogické dozory na jednotlivých patrech,
o vstup zákonných zástupců a dalších osob do areálu školy není možný,
o odchod z areálu školy bude organizačně zajištěn východy do ulic Božetěchova a
Jungmannova.
Organizační dotazy ohledně přijímacího řízení směřujte na kancelář školy, e-mail:
info@spseol.cz, příp. tlf.: 585 208 121.
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