
 

ORGANIZACE 
JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2021 

pro uchazeče 

Datum konání: 3. a 4. 5. 2021 (náhradní termín pro omluvené uchazeče 2. a 3. 6. 2021) 
Místo konání: budova Husova 6, Opava 

Nové časové limity: 
Dle Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT-4337/2021-1 trvá test z jazyka českého a literatury 70 minut a test 
z matematiky 85 minut. U uchazečů PUP 25% trvá test z jazyka českého a literatury  90 minut a test 
z matematiky 110 minut. 
 
Pomůcky: 
Psací potřeby (modře nebo černě píšící propisovací tužka pro zápis do záznamového archu; obyčejná tužka, 
barevné tužky či fixy na poznámky či podtržení v testovém sešitě)  
MAT - Rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka apod.)  

 
Uchazeči se SVP mohou navíc využívat kompenzační pomůcky uvedené ve svém doporučení ŠPZ.  
Uchazeči smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky 
(mobilní telefon a jiná elektronická zařízení) či další formy nesamostatné práce (napovídání, opisování, 
využívání tzv. „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel 
přijímací zkoušky.  
 
Vstup uchazečů v den zkoušky: 
Do budovy školy vstupujte od 8:00 hod zadním vchodem.  

1) Před budovou školy dodržujte rozestupy 2m 
2) Před vchodem si nasaďte respirátor 
3) Při vstupu si vydezinfikujte ruce 
4) Dohledu u vchodu předejte doklad o negativním výsledku testování, případně jiný požadovaný 

doklad 
5) Obdržíte informaci, do které třídy (přípravné místnosti) se přesunete 
6) Přesunete se do přípravné místnosti (dle pokynů dohledu) 
7) Do zkušební místnosti vstupujete po jednom na vyzvání pedagogického dohledu 
8) Při vstupu si ihned umyjete ruce, dezinfikujete ruce, uložíte tašky na připravené židle (vypnete 

mobily a uložíte je do tašky) 
9) Z tašky si vezmete psací potřeby, povolené pomůcky a průkaz totožnosti 
10) Dle pokynů dohledu se usadíte do lavice. Lavice jsou připraveny v rozestupech. Je zakázáno s nimi 

jakkoliv hýbat. 

 
V průběhu zkoušky: 

1) Dodržujte pokyny zadavatele 



Po ukončení zkoušky: 
1) Neshromažďujte se na chodbách a WC 
2) Mezi jednotlivými zkouškami trávíte čas v přípravné místnosti 
3) Po vykonání JPZ školu co nejrychleji opusťte 
4) Ze zkoušky odcházíte zadním vchodem. 

V Opavě dne 27. 4. 2021 Ing. Zuzana Mikulová 
 pedagogická zástupkyně 


