
Základní  škola  Kol ín  I I . ,  Kmochova 943  
Kmochova 943, 280 02 Kolín II, telefon 321 722 433 

IČ 48663638                                                                   DIČ CZ48663638 

http://www.2zskolin.cz                                               info@2zskolin.cz 

 
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA DO BUDOUCÍ 6. TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU 

VÝUKOU MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ 

PRO ŽÁKY Z JINÝCH ŠKOL 

Na základě přetrvávajících platných opatření souvisejících s onemocněním Covid-19 

zveme přihlášené zájemce z jiných škol dne 26. 5. 2021 od 10:00 hodin do budovy naší školy 

k vykonání přijímací zkoušky z matematiky. S sebou si žáci vezmou psací a rýsovací 

pomůcky (tužky, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko). Zkouška bude probíhat 60 minut 

a po té odcházejí žáci sami ze školy.    

Žáky si vyzvedneme před školou, kde zájemce před vstupem do budovy předloží 

potvrzení o tom, že 

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, nebo  

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

c) má vystaven certifikát 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 (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 

14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 

podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo  

d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 

POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu 

na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo  

e) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že 

ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. 

Po celou dobu ve škole budou mít žáci zakryté dýchací cesty rouškou nebo 

respirátorem. Po vstupu do budovy použijí dezinfekci na ruce. Toalety budou mít žáci 

na patře označené skupinou. Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem 

v dávkovači, nádobou na dezinfekci s dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro 

bezpečné osušení rukou. V době zkoušky není možné opouštět učebnu. Žáci sedí v lavicích 

po jednom. 

Těší nás letošní velký počet přihlášek. Těžko se mi sděluje, že zájem je 3x větší než 

počet žáků, které můžeme přijmout. Pořadí uchazečů určí výsledky zkoušky. Žáky můžeme 

přijmout pouze do naplnění kapacity školy. 

 Žáci jsou přijímáni na základě § 9, odst. 1, vyhlášky č. 48 / 2005 Sb., o základním 

vzdělávání (na základě posouzení nadání a předpokladů žáka a se souhlasem zákonného 

zástupce žáka). O výsledku zkoušky vás budeme informovat nejpozději 31. 5. 2021.    

 

V Kolíně dne 23. 5. 2021     

Mgr. Hana Holcmanová 

ředitelka 
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