Organizace přijímací zkoušky ve dnech konání jednotných testů
Z mimořádných opatření ministerstev zdravotnictví a školství plynou jisté povinnosti uchazeče o studium a povinnosti
školy, která organizuje přijímací zkoušky. Pro lepší orientaci uchazečů a jejich zákonných zástupců předkládáme jejich
shrnutí.
Zákaz účasti: Pokud bude mít uchazeč příznaky onemocnění COVID-19, nemůže se účastnit jednotné přijímací zkoušky;
v takovém případě jeho zákonný zástupce do 3 dnů musí jeho nepřítomnost omluvit a zároveň požádat o zařazení
uchazeče do náhradního termínu (2. - 3. 6. 2021). Totéž platí i v případě nařízené karantény nebo jiného onemocnění.
Pro omluvení postačuje mail s omluvenkou na adresu pz@gkolin.cz s uvedením jména uchazeče, jeho data narození,
druhu studia (čtyřleté/osmileté) a evidenčního čísla přihlášky.
Vstup do budovy školy: V souladu s pozvánkou se uchazeč dostaví na zkoušku v dostatečném předstihu před zahájením
zkoušky; s ohledem na současně probíhající rotační výuku stávajících tříd bude budova uchazečům přístupná od 8:00.
Žádáme uchazeče, aby nepřicházeli na poslední chvíli, neboť by se tím pozdržovaly zahajovací procesy zkoušek. Případné
pozdržení začátku administrace zkoušek v místnostech budeme řešit dle aktuální situace. Vstup do budovy školy je
umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám. Uchazeč má povinnost předložit při vstupu do budovy
potvrzení o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19, který obdrží na své základní škole (pro uchazeče o
čtyřleté studium ne starší než z 27. 4. 2021, pro uchazeče o osmileté studium ne starší než z 29. 4. 2021). Potvrzení je
možno nahradit jiným dokladem jmenovaným v příslušném opatření ministerstva zdravotnictví (viz soubor „Opatření MZ
k testování uchazečů o střední vzdělávání“). Tyto písemnosti bude kontrolovat pověřená osoba; žádáme uchazeče, aby
je předkládali bez vyzvání a tak, aby na ně kontrola nemusela sahat. Pokud je uchazeč nebude mít, nemůže přijímací
zkoušku konat (nebude do budovy vpuštěn); i v tomto případě platí, že po písemné omluvě podané řediteli školy do 3
dnů bude moci zkoušku vykonat v náhradním termínu (stanoveném prováděcím právním předpisem, uchazeč obdrží
novou pozvánku). Bezprostředně po této kontrole je uchazeč povinen nechat si ošetřit ruce dezinfekcí, pak může
pokračovat do jemu určené zkušební místnosti podle pozvánky. Uchazeč musí vědět, která místnost je mu určena (podle
pozvánky), označení místností je velkými písmeny ze začátku v pořadí dle abecedy. Na chodbách budou jednak
směrovky, jednak budou také přítomni naši vyučující, aby pomohli s navigací. Místnosti pro přijímací zkoušky budou v 1.
a 2. patře budovy.
V budově školy uchazeči nosí ve společných prostorách roušky nebo respirátory, během pobytu v budově školy je
zakázáno je odložit s výjimkou pití nebo konzumace svačiny.
Ve třídě bezprostředně po vstupu musí každý uchazeč použít zde připravenou dezinfekci na ruce.
Pokud se příznaky infekce dýchacích cest objeví v průběhu zkoušky, bude okamžitě kontaktován uchazečův zákonný
zástupce, který je povinen si dítě převzít od dohledem pověřeného zástupce školy. Zákonný zástupce uchazeče následně
nepřítomnost zbývající části testů řádně omluví (viz výše) nejpozději do 3 dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy.
Potom má uchazeč právo konat zkoušku v náhradním termínu.
Během přestávky mezi testy nebude umožněno uchazečům opustit budovu ani podlaží (toalety jsou na koncích chodeb
každého podlaží); doporučujeme zbytečně nevycházet ani z místnosti, aby nedocházelo k nadbytečným kontaktům.
Po ukončení testů (předpoklad: cca 12:35, resp. 12:55 pro uchazeče s PUP) budou uchazeči odvedeni k hlavnímu vchodu
a tím dohled nad nimi končí, zákonní zástupci nebo jiný doprovod uchazečů mohou čekat před budovou.
Případné další změny organizace přijímací zkoušky v souvislosti s novými opatřeními vydanými příslušnými orgány jsou
nepravděpodobné, i tak sledujte pečlivě aktuální situaci.

