Střední odborná škola Jarov
190 00 Praha 9, Učňovská 100/1

Pokyny pro uchazeče konající jednotné přijímací zkoušky
 Jednotné přijímací zkoušky se týkají uchazečů přihlášených do těchto studijních (maturitních)
oborů:
 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání; ŠVP: Management ve sportu
 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba; ŠVP: Dřevostavby
 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba; ŠVP: Dřevostavby (nástavba)
 64-41-L/51 Podnikání (nástavba)
 Jednotné přijímací zkoušky se konají pro 1. řádný termín dne 3. 5. 2021 a pro 2. řádný termín
dne 4. 5. 2021 v sídle školy na adrese Učňovská 100/1, Praha 9.
 Vzhledem k nutné administraci předcházející konání přijímacích zkoušek je doporučený čas
příchodu uchazečů konajících přijímací zkoušky stanoven na 7:30 hodin.
 Každý uchazeč konající přijímací zkoušku přinese a předloží doklad totožnosti (občanský průkaz
nebo cestovní pas). Dále pak negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
(podrobnosti níže).
 Negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a jeho alternativy (odkaz).
Pokud uchazeč nedoloží ani jednu z uvedených alternativ dokládajících negativní výsledek testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebude vpuštěn do budovy školy a současně mu nebude
umožněno konat jednotné přijímací zkoušky.
 Uchazeči konající jednotnou přijímací zkoušku si přinesou psací potřeby, tj. modře nebo černě
píšící propisovací tužka, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Nejsou povoleny pera a
fixy, které způsobují propití textu, ani „gumovatelná“ pera.
 Všichni uchazeči konající jednotnou přijímací zkoušku jsou povinni nosit v prostorách školy
ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), a to dle aktuálně platného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví (respirátor, chirurgická rouška, nanorouška, apod.).
 Vstup do budovy a areálu školy bude umožněn striktně pouze uchazečům konajícím jednotné
přijímací zkoušky. Jiné doprovodné osoby (např. zákonní zástupci) nebudou mít do budovy a
areálu školy dovolen vstup.
 Přestávku mezi didaktickým testem z předmětu Matematika a didaktickým testem z předmětu
Český jazyk a literatura, jež společně tvoří jednotnou přijímací zkoušku, budou moci uchazeči
trávit ve vestibulu školy, kde je k dispozici bufet, prodejní nápojové a jídelní automaty a sociální
zařízení.
 V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se prosím obracejte na studijní oddělení školy – tel.:
266 106 314; e-mail: studium@skolajarov.cz.
Střední odborná škola Jarov přeje všem uchazečům mnoho štěstí k dosažení co nejlepších výsledků
v rámci konaných jednotných přijímacích zkoušek.
V Praze dne 27. 4. 2021
Mgr. Miloslav Janeček, v. r.
ředitel školy

