
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU, KTEŘÍ SE PŘIPRAVUJÍ NA JPZ (JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKU) 

Důležité informace ke konání JPZ 

 Datum konání JZP: nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol, termín konání  (i náhradní termín) 
stanoví MŠMT;  

 JPZ koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. 

 Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího 
řízení uchazečem podílí nejméně 60 %. 

 Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného 
termínu JPZ.  

 Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání 
přípustné. 

 (více viz: zákon 135/2020 Sb. https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=135&r=2020) 
 

Informace k přípravě na JPZ 
 

od 11. 5. 2020 je možnost konzultací pro přípravu k JPZ ve škole. 
 

    Povinnost ze strany zákonného zástupce: 
1. Vyjádřit svůj zájem o zařazení žáka do konzultační skupiny do 7. 5. 2020 
2. V případě zájmu podepsat a do školy doručit PROHLÁŠENÍ . 

 

    Povinnosti žáků pro cestu do školy a ze školy: 
       Všichni mají vlastní roušku (ústenku, šálu, šátek…). Dodržují odstup 2 m ( neplatí pro rodinné příslušníky). 
 

    Organizační opatření školy 
1. Příchod ke škole a vstup do budovy – nádvoří zámku 

Všichni žáci mají vlastní roušky, shromažďují se v odstupu 2 m. Skupina bude neměnná, na nádvoří žáky 

vyzvedne pedagog. Roušky mají vždy ve všech společných prostorách (nádvoří, chodba, šatna) . 

Vstup je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.  

2. Ve škole 

Žák má na dopoledne 2 roušky a sáček na její odkládání.  Žáci odcházejí do své třídy, nepotkávají se se 

zaměstnanci. Při přesunu dodržují odstupy 2(1,5) m. O přestávce zůstávají v učebně, popřípadě pod 

vedením učitele odcházejí ven.  

Ve škole je připravena izolační místnost pro případ podezření na COVID 19.  

Škola zajištuje hygienu všech prostor; zajišťuje dezinfekční prostředky na ruce.  

Žáci jsou povinni dodržovat hygienická opatření školy. Nedodržování může být důvodem k  nevpuštění do 

budovy školy resp. vyřazení žáka ze studijní skupiny.  
3. Ve třídě 

V každé třídě bude umístěna dezinfekce, po příchodu do třídy a po každé hodině (vzdělávacím bloku) 

všichni provedou dezinfekci rukou.  

Větrání – minimálně 1x za hodinu po dobu nejméně 5 min. 

V lavici sedí pouze 1 žák tak, aby měl od ostatních odstup 2(1,5) m.  
4. Zařazení do konzultační skupiny: 

             Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.  
5. Dny a čas konzultací 

Jednou týdně v úterý od 8.00 do 11.35  
První konzultace proběhne 12. 5. 2020 od 8 hodin v  budově zámku. 

 

 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=135&r=2020


 Rizikové skupiny 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže (viz 

PROHLÁŠENÍ) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 
domácnosti.  

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové 

skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

 
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato PROHLÁŠENÍ, která je možné 

podepsat před vstupem do školy:  

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a  
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) .  

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 
umožněna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 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).  

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z 

bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.  

 

 
 
 
 
 
 



 


