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Uchazeč:                                                                 Zákonný zástupce: 

jméno a příjmení uchazeče  jméno a příjmení ZZ 
 

 

 

V Praze dne  21.4.2021 

 

 

POZVÁNKA  KE  ŠKOLNÍ  PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠCE  pro školní rok 2021/2022 
 

 

Vážení,  

sdělujeme vám, že pro účely  přijímacího řízení vám bylo přiděleno evidenční číslo:   evid.č. 

 

 

Uchazeč/ka bude konat školní přijímací zkoušku  dne  10.5.2021 nebo 11.5.2021 v budově  školy TRIVIS Praha,  

Praha 8 Kobylisy,  Hovorčovická 1281/11 (harmonogramy rozmístění žáků do učeben bude k dispozici na webových 

stránkách školy a v den zkoušky také u vstupu do budovy). 

 

Začátek zkoušky je v 8:00 hodin, doporučujeme se dostavit nejméně 20 minut před zahájením zkoušky  

(vstup do školy bude umožněn pouze uchazečům, a to za podmínek uvedených v příloze této pozvánky -  doprovázející 

osoby nebudou do budovy vpuštěny, ale platí pro ně doporučení k dodržování hygienických opatření pro pohyb před 

budovou školy). 

 

Žádáme vás o dodržování hygienických opatření a dodržování bezpečných odstupů při vstupu do budovy.  

 

 

K přijímací zkoušce si s sebou uchazeč/ka vezme:  

- tuto pozvánku s registračním číslem ,  

- osobní doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz, pas nebo jiný doklad s fotografií),  

- psací potřeby (modrá nebo černá propisovací tužka) 

- ochranné prostředky na zakrytí nosu a úst dle aktuálního nařízení  

 

 

Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena na stránkách naší školy 

- viz odkaz:  https://www.trivispraha.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/  

 
 

Součástí této pozvánky jsou hygienická pravidla uvedená  na druhé straně tohoto dokumentu. 

 

 

 

Děkujeme za zájem o naši školu a přejeme vám úspěšné složení přijímací zkoušky. 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. et Bc. Jan Dalecký v.r. 

ředitel TRIVIS- SŠV a VOŠ Praha, s.r.o. 
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HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO  KONÁNÍ  ŠKOLNÍ  PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY 

 

 

1) Příchod  ke škole a chování před školou 

 

- Žák se do budovy školy dostaví nejméně 20 minut před zahájením zkoušky. 

- Před školou dodržujte odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

- Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrýt si ústa a nos ochranným prostředkem, 

který je v souladu s aktuálním nařízením vlády.  

-  

 

2/ Vstup do budovy školy 

 

- Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům (uchazečům), nikoliv doprovázejícím osobám. 

- Ihned  po vstupu do školy proveďte dezinfekci rukou. 

- Při vstupu do školy (na recepci) uchazeč předloží  pověřené osobě  písemné potvrzení (od vaší základní 

školy nebo akreditovaného testovacího centra) ne starší 7 dnů o absolvování ATG nebo PCR testu na 

COVID-19 s negativním výsledkem,  písemné potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 

v posledních 90-ti dnech nebo písemné potvrzení o očkování proti Covidu-19 (s potvrzením o tom, že 

druhá dávka vám byla aplikována před více než 14-ti dny). 

- Test má povinnost vám vyhotovit na základě nařízení Ministerstva školství vaše základní škola a vystaví vám 

o tom písemné potvrzení  (vzor obdržely všechny základní školy od Ministerstva školství datovou schránkou) 

 

 

3/ V budově školy 

 

- Všichni žáci, zaměstnanci školy a další osoby musí použít ve společných prostorách školy ochranné 

prostředky k zakrytí úst a nosu, které jsou v souladu s aktuálním nařízením vlády. 

- V průběhu zkoušky, i při zachování rozestupu minimálně 1,5 metru, musí mít všichni zúčastnění v učebně  

nasazen prostředek k zakrytí úst a nosu, který je v souladu s aktuálním nařízením vlády. 

 

  

 

 

        Mgr. et Bc. Jan Dalecký v.r. 

        ředitel TRIVIS - SŠV a VOŠ Praha, s.r.o. 

 


