Informace pro uchazeče o vzdělávání
Termín jednotné přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021
pondělí 8. června 2020.
Místo konání přijímací zkoušky
Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.
Pozvánky k přijímací zkoušce budou zaslány do 25. 5. 2020.
Průběh příjímací zkoušky
Dochází k prodloužení času trvání testů:
test z českého jazyka a literatury na 70 minut
test z matematiky na 80 minut
Vyhodnocení přijímací zkoušky
Zveřejněná kritéria přijímací zkoušky zůstávají zachována.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději 16. 6. 2020 na veřejně přístupném
místě ve škole a na www.vos-sps-jicin.cz.
Nepřijatým uchazečům bude neprodleně odesláno rozhodnutí o nepřijetí (do vlastních rukou).
Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních
důvodů, obdrží současně s rozhodnutím poučení o možnosti žádosti o vydání nového
rozhodnutí vzor zde. Žádost může zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč
podat do tří pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí.
Odevzdání zápisového lístku - nejpozději do 23. 6. 2020
Náhradní termín
K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně
řediteli školy z řádného termínu. Náhradní termín je stanoven na 23. 6.2020.
Účast uchazečů je zajišťována dle opatření MŠMT ČR v souvislosti s epidemií
koronaviru.
Opatření MŠMT ČR Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných
školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií
2019/2020 zde:

Stručný výtah z opatření:
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Při prvním vstupu do školy předkládá žák „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění“ zde. Tiskopis prohlášení převezme u vchodu do školy určený
pracovník školy. Čestné prohlášení u nezletilých žáků musí podepsat také zákonný zástupce.
Pohyb žáků ve škole se řídí těmito principy:
Při cestě do školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Do místa konání přijímacích zkoušek přicházejí žáci průběžně, při vstupu do školy odevzdají
školy čestné prohlášení a bez přezutí plynule přejdou do určených tříd.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít
s sebou sáček na uložení roušky.
Vždy při příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Ta bude umístěna u vstupu
do každé třídy.
Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí
mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
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.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo tyto rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou,
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Žák, která spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve
než ostatní uchazeči (cca 15 minut před časem zahájení zkoušky, tzn. v 8,15 hod.). Bude
přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana
zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost
mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.
Sdělte mi prosím případně tuto skutečnost předem k zajištění nezbytných organizačních
opatření.
Ing. Alena Žalská
ředitelka školy
V Jičíně 18. 5. 2020

