
Informace k přijímacímu řízení 

 

1. Pozvánky se všemi instrukcemi k přijímacímu řízení byli odeslány poštou dne 14. 4. 2021 na jméno a 

adresu zákonného zástupce (obálka s modrým pruhem). 

2. Prosíme o důkladné prostudování zaslaných materiálů. 

3. Upozorňujeme, že jednotná přijímací zkouška a školní přijímací zkouška (testy fyzické zdatnosti) se 

z nařízení MŠMT ČR musí konat v jeden den, což je i vzhledem k nastaveným hygienickým opatřením 

časově náročné. 

4. Upozorňujeme žáky, kteří se hlásili na obor, který je ukončený maturitní zkouškou, a byla na něm 

jednotná přijímací zkouška zrušena, že budou konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na naší 

škole (srovnatelné podmínky s ostatními uchazeči). Školní přijímací zkoušku (testy fyzické zdatnosti) budou 

konat pouze jednou dle pořadí zájmu uvedeného na přihlášce.  

5. K přijímací zkoušce nebude připuštěn nikdo s příznaky nemoci COVID-19. Uchazeči o studium musí být 

před konám přijímací zkoušky testováni. Potvrzení o negativním testu předkládá uchazeč při vstupu do 

budovy školy. Test na onemocnění COVID-19 uchazeči provede základní škola, ve které se žák vzdělává. 

V případě, že je žák již žákem jiné střední školy, má tato jeho kmenová střední škola povinnost žáka 

otestovat a vydat potvrzení o výsledku provedeného testu. V případě, že uchazeč o studium není žákem ZŠ 

nebo jiné SŠ, může využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu 

vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: 

• 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, 

• dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb 

podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů, 

• certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedené očkování proti onemocnění COVID-

19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 

očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

6. V případě jakýchkoliv dotazů volejte řediteli školy na t. č. 603 140 799. 

 

 

V Brně dne 15. 4. 2021 

 

Mgr. Ivo Machát, Ph.D., v. r. 

ředitel školy  


