Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

Testování žáků na přítomnost viru Sars-CoV-2
pro přijímací zkoušky na střední školy
Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test
- žádné příznaky onemocnění COVID-19
Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení
potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.
Testování žáků bude probíhat ve škole. Žákům bude vydáno v den testování
potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Úterý 27.4.2021 - 9. ročník

tělocvična školy (přezůvky s sebou)

(pro oba dny přijímacích zkoušek v termínu pondělí 3.5.2021 a úterý 4.5.2021)

On-line výuka bude tento den pro žáky 9. ročníku ukončena v 10:40 h.

12:00 h - žáci IX. A
Čtvrtek 29.4.2021 - 5. ročník

12:45 h - žáci IX. B
tělocvična školy (přezůvky s sebou)

(pro oba dny přijímacích zkoušek v termínu středa 5.5.2021 a čtvrtek 6.5.2021)

7:45 h - žáci V. A

12:45 h - žáci V. B

2. poschodí – učebny č. 5, 7
(pravidelné testování žáků před prezenční výukou)

V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní
školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového
místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem
zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo
středních škol.
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace
a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním testu POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů
a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného
mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
uplynulo nejméně 14 dní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu
neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu
písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může
konat zkoušku v náhradním termínu.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující
osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu
stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce
neumožní.
Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:
 V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního
testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný
RT-PCR test.
 Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým
způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
lékařství pro děti a dorost.
 Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR
test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout
o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k
tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
 Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Zlín 21.4.2021

Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy

