
TESTOVÁNÍ - INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 

- platnost od 19. 4. 2021 - 

 

Podmínkou účasti na zkouškách je: 

 negativní test (nesmí být starší než 7 dnů)  testování provede a potvrzení vystaví 
příslušná ZŠ, z níž uchazeč pochází; 

 bez příznaků COVID-19. 

Střední škola na níž uchazeč koná přijímací zkoušky, si potvrzením ověří bezpříznakovost, škola 
si potvrzení neponechává! 

Potvrzení o provedeném testu lze nahradit: 

 dokladem o prodělaném COVID-19 (od prvního pozitivního PCR testu nesmí uplynout 
více než 90 dní); 

 dokladem o negativním testu ze zdravotnického zařízení / od lékaře; 

 certifikátem o očkování (od poslední aplikace dané varianty očkování musí uplynout 14 
dní). 

V případě, že je uchazeč pozitivní, zákonný zástupce telefonicky / elektronicky informuje o 
výsledku testu školu (základní i střední) a na střední školu doloží potvrzení o pozitivním testu 
= součást omluvenky. 

Výše uvedené se týká žáků i podporujících osob (tj. asistentů). 

Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám. Nikdo s příznaky infekce 
dýchacích cest (COVID-19) nesmí do školy vstoupit. 

Všechny osoby nosí předepsanou ochranu dýchacích prostředků po celou dobu přítomnosti 
ve škole. 

TERMÍNY TESTOVÁNÍ V ZŠG VÍTKOV PRO ŽÁKY ŠKOLY 

Termín JPZ Třída ZŠG DEN 

3. a 4. 5. 2021 - řádný termín 9. A 29. 4. 2021 

9. B 29. 4. 2021 

9. C 29. 4. 2021 

4. G 29. 4. 2021 

5. a 6. 5. 2021 - řádný termín 5. A 3. 5. 2021 

5. B 3. 5. 2021 

5. C 3. 5. 2021 

2. a 3. 6. - náhradní termín 9. A 27. 5. 2021 

9. B 27. 5. 2021 

9. C 27. 5. 2021 

4. G 27. 5. 2021 

5. A 31. 5. 2021 

5. B 31. 5. 2021 

5. C 31. 5. 2021 

Místo a čas testování bude stanoven a oznámen v předstihu s ohledem na vývoj 
epidemiologické situace a provoz školy (ten bude vycházet z pokynů MŠMT). 


