
Informace o antigenním testování žáků pro potřeby přijímacího řízení a výdej 

zápisových lístků žákům 

 

I. pro žáky vycházející z IX. ročníků (příp. nižších ročníků) 

Žáci, kteří se budou v týdnu od 3. 5. 2021 účastnit přijímacího řízení na SŠ, musí mít od ZŠ 

potvrzení o tom, že jejich AG test (nesmí být starší sedmi dnů) je negativní.  Za tímto účelem 

a z důvodu výdeje zápisových lístků (musí být vydán proti podpisu) žádáme žáky, aby se 

dostavili do školy (vyčkali na paní třídní učitelku před školou). S sebou: pevné desky (jako na 

vysvědčení). Výdej zápisových lístků, samoodběr žáků AG testem a výdej potvrzení o 

negativním testu proběhne: 

a) pro žáky 9. A třídy ve středu 28. 4. 2021 v 10. h. (v prostoru tělocvičny) 

b) pro žáky 9. B třídy ve středu 28. 4. 2021 v 9. h. (v prostoru tělocvičny) 

c) žáci vycházející z nižších ročníků (kterých je minimum)  zavolají ŘŠ na t.č. 724 314 696 a 

domluví si výdej zápisového lístku individuálně 

Spoje žákům z Milešovic odjíždí v 9.45 h., z Lovčiček 8.43 a z Bošovic 8.40 h. 

Termín schůzky 28. 4. 2021 byl vybrán úmyslně tak, aby v případě pozitivního AG testu, si 

mohl žák nechat udělat PCR – test, na který je třeba se objednat s předstihem. 

II. pro žáky směřující na víceletá gymnázia z pátých a sedmých ročníků 

Žáci, kteří se budou od 5. 5. 2021 účastnit přijímacího řízení na víceletá gymnázia, musí mít 

od ZŠ potvrzení o tom, že jejich AG test (nesmí být starší sedmi dnů) je negativní.  Za tímto 

účelem a z důvodu výdeje zápisových lístků (musí být vydán proti podpisu zákonným 

zástupcem žáka) žádáme žáky a jednoho ze zákonných zástupců žáka, aby se dostavili do 

školy (vyčkali na paní učitelku Skalákovou, která je kariérní poradkyní, před školou. S sebou: 

pevné desky (jako na vysvědčení). Výdej zápisových lístků, samoodběr žáků AG testem a 

výdej potvrzení o negativním testu proběhne: 

pro žáky 5. a 7. tříd v pátek 30. 4. 2021 od 8. h. (sraz před školou), testování proběhne 

v prostoru tělocvičny, která je v současné době pro tento účel přizpůsobena 

Termín schůzky 30. 4. 2021 byl vybrán úmyslně tak, aby v případě pozitivního AG testu, si 

mohl žák nechat udělat PCR – test, na který je třeba se objednat s předstihem. 

Děkujeme rodičům žáků 5. a 7. tříd směřující na víceletá gymnázia za spolupráci. 

 


