
Přijímací zkoušky 2020 

Informace pro uchazeče o studium 

 a jejich zákonné zástupce 

 

Vážení rodiče, milí uchazeči, 

 
posíláme Vám informace k průběhu přijímacích zkoušek, které se konají od čt 28. 5. do st 3. 6. 2020 v hlavní budově naší 
školy, Na Vozovce 32, Olomouc. 
Vzhledem ke stále trvajícím opatřením proti šíření infekce Covid 19 budou v letošním školním roce probíhat přijímací zkoušky 
ve zvláštním režimu s omezením pohybu osob ve škole a za zpřísněných hygienických opatření. Prosíme Vás proto                       
o důkladné seznámení se s organizačními pokyny a jejich dodržování.  

Organizační pokyny 

Co si s sebou připravit:  

 vytisknutou přihlášku ke studiu spolu se souhlasy zákonného zástupce, 

 podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění uchazeče a zákonného 
zástupce 

Pozor – datum podpisu všech výše jmenovaných dokumentů musí být shodné s datem konání přijímací zkoušky! 

Jak se chovat – prosíme o dodržování několika zásad: 

 nevytvářet hloučky osob, a to ani před školou, dodržovat rozestupy 2 metry (minimálně 1,5 metru) 

 nosit ochranu dýchacích cest – roušku, bez ní nebude nikdo vpuštěn do budovy 

 dbát pokynů zaměstnanců školy 

Kdy a kam přijít, jak celá zkouška proběhne: 
každý uchazeč má termín, který si sjednal online v přihlášce. Prosíme o příchod před budovu školy na adresu Na Vozovce 
32, Olomouc, přesně 10 minut před sjednaným termínem, aby bylo možné provést následující kroky:  

1. ohlaste se na recepci ve vchodu školy, 
2. do školní budovy bude vpuštěn s 1 uchazečem vždy jen 1 zákonný zástupce, 
3. obě osoby – uchazeč i zákonný zástupce, který bude uchazeče doprovázet do budovy, provedou v recepci dezinfekci 

rukou, 
4. na recepci odevzdáte službě: 

a) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění uchazeče  a zákonného zástupce, které 
Vám posíláme předem – prosíme, vytiskněte předem a doneste podepsané (bez podepsaných čestných prohlášení 
nebudou žádné osoby do budovy školy vpuštěny), 

b) přihlášku ke studiu spolu se souhlasem zákonného zástupce  
5. na recepci Vám bude předáno, oproti podpisu, zahájení správního řízení s uvedeným variabilním symbolem uchazeče, 

podle kterého pak bude uchazeč veden ve vyhlášení o přijetí či nepřijetí do ZUŠ, 
6. služba na recepci Vás poté předá tzv. spojce, která Vás doprovodí do příslušné místnosti ke zkušební komisi, kde 

proběhne vlastní zkouška, 
7. po skončení zkoušky prosíme o bezodkladné opuštění budovy školy. 

 

Dokumenty ke stažení a tisku:   
 
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění uchazeče a zákonného zástupce 
http://www.zus-ik.cz/pdf/200521_cestne_prohlaseni_COVID-19.pdf 
 

http://www.zus-ik.cz/pdf/200521_cestne_prohlaseni_COVID-19.pdf

