
STŘEDNÍ  ZDRAVOTNICKÁ  ŠKOLA,  DĚČÍN, ČSL. MLÁDEŽE 5/9,  
příspěvková organizace 

Čsl. Mládeže 5/9, 405 02  Děčín IV- Podmokly 

 

         

tel.: 412709351 e-mail: szsdecin@szsdecin.cz  IČ: 00673781  

www.szsdecin.cz 

 

INFORMACE PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU  

konanou ve dnech 3. a 4. 5. 2021 
_________________________________________________________________________________ 

KONÁNÍ ZKOUŠKY:  

 

Vykonání JPZ bude umožněno uchazeči o studium, který nemá příznaky onemocnění COVID-19 

 a doloží:  

 

• negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-
2 provedených ve škole, v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.  (Uchazeč má 
právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi 
poskytnout a vydat mu o tom doklad.) 

 

nebo  

• doklad prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace a od 

prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-
2 neuplynulo více než 90 dní,  

• doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního 
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo  

• certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, 

pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní,  
 

 
OMLOUVÁNÍ 

Uchazeč, který se řádně omluví do 3 dnů od konání zkoušky v řádném termínu ředitelce školy a ředitelka 

omluvu uzná, koná zkoušku v náhradním termínu ve dnech 2. a 3. června 2021. Za vážné důvody lze v 

tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku 

ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií. 

 

PŘÍCHOD DO ŠKOLY: 

Hlavním vchodem od 7:45 (v případě nutnosti max. s jedním zákonným zástupcem).  

Uchazeč odevzdá jeden z výše uvedených dokladů a bez doprovodu se přemístí od určené učebny.  

V případě, že uchazeč nepředloží ŽÁDNÝ z výše uvedených dokladů nebude mu účast na zkoušce 

umožněna.  

 
V případě, že uchazeč bude při příchodu vykazovat některé z příznaků onemocnění, bude mu proveden 

před přijímací zkouškou preventivní test.  
 

POHYB VE ŠKOLE: 

• Ve společných prostorách nosí všichni žáci a zaměstnanci školy roušky.  

• Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. 

• Uchazeči nebude umožněno opuštění školy v přestávce mezi zkouškami 
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ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY:      3. a 4. 5. 2021  v  8:30  

DÉLKA TESTŮ:    Český jazyk a literatura:   70 minut 

Matematika:    85 minut. 

 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:   do 19. května 2021  

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:     do 20. května 2021 

 

Pořadí bude zveřejněno na hlavním vchodu školy a webu školy pod registračním číslem uchazeče. 

 

ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU:  do 10 dnů od zveřejnění – nejpozději do 3. 6. 2021 

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ: 

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve 

lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání 

uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal.  

Obecné informace k JPZ:  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 

 

 

        Mgr. Martina Černá v.r. 

            ředitelka školy 
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