Dobrý den,

posíláme informace k přijímací zkoušce do 6. třídy pro talentované žáky.
Přijímací řízení se bude konat ve středu 19. 5. 2021 v 8:00 h v hlavní budově
ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 (proti poště). Uchazeči z jiných škol se dostaví
před školu v 7:50 hodin (nevstupují do školy samostatně).
Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je
- negativní test, který není starší 7 dní – při testování žáků ve škole vám škola vydá na
požádání potvrzení
- žádné příznaky onemocnění COVID-19
- ochrana dýchacích cest (respirátor, zdravotnická rouška)
Žák před vstupem do budovy předloží negativní výsledek testu. Pověřená osoba školy do něj
pouze nahlédne, ověří, že se jedná o originál a zkontroluje jeho obsah. Bez tohoto potvrzení
žák nemůže být do školy vpuštěn. Potvrzení může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 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 výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-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 dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Uchazeči si s sebou vezmou psací potřeby. Obsahem zkoušky bude vědomostní test
z matematiky, českého jazyka a angličtiny. Testování žáků bude ukončeno cca v 10:00 hodin.
Výsledky přijímacího řízení budou anonymně pod přidělenými kódy umístěny na www
stránkách školy (www.zsrychnov.cz) a vyvěšeny do tří pracovních dnů na budově školy.
Hodně štěstí u zkoušek!
Mgr. Radka Polívková, ředitelka školy 773 772 354
Mgr. Jitka Jarolímková, zástupkyně ředitelky 773 772 350

Rychnov nad Kněžnou, 4. 5. 2021

