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POKYNY A ORGANIZACE JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 
* letošní závěrečné zkoušky se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., vyhláškou č. 232/2020 Sb. 
* jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na pondělí 8. června 2020 – od 8:00 hodin; 
   žáci jsou povinni dorazit do třídy  minimálně 15 min. před zahájením zkoušky 
* jmenný rozpis žáků do jednotlivých tříd bude k dispozici ve vestibulu školy a bude 
   rovněž vyvěšen v jednotlivých učebnách – pozvánky zákonní zástupci a žáci obdrží mailem 
* uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou 
* proti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky; Test 
   z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a Test z matematiky trvá 85 minut. 
* zveřejnění výsledků JPZ bude nejpozději do 16. června 2020 (na webu školy a na vstupních 
   dveřích školy – minimálně po dobu 15 dnů) 
* nepřijati uchazeči budou informováni ředitelem školy rozhodnutím o nepřijetí;  
   zároveň tito žáci obdrží poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí   
* termín odevzdání zápisového lístku je do 23. června 2020 
 * pokud má žák konat zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, nesmí vstupovat do 
   školy, řádně se omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli 
   školy – je stanoven náhradní termín – a to 23. června 2020 
 
HYGIENICKÉ POKYNY: 
* žáci při vstupu do budovy odevzdají čestné prohlášení (viz příloha) 
* u nezletilých žáků podepíše čestné prohlášení jejich zákonný zástupce!!! 
* vstup do budovy je umožněn jen žákům – nikoli doprovázejícím osobám 
* pro všechny osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu (min. 2 roušky) 
* každý žák musí mít s sebou sáček na uložení roušky 
* dezinfekční prostředky budou k dispozici u vstupu a v učebnách školy 
* bude dodržena zásada jeden žák v lavici 
* po dobu, kdy jsou žáci usazení v lavicích, nemusí mít žák roušku (ani přítomný pedagog) 
* sejmutou roušku si každý ukládá do sáčku 
* během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby 
* učebny budou pravidelně větrány 
* mezi jednotlivými zkouškami budou žáci trávit své volno mimo školní prostory 
 
                                  
 
V Ostravě 20. 5. 2020                                          Mgr. Lukáš Šubert - ředitel 
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