
 

Adresa: Masarykova 3, 460 84 Liberec 1 

 
Telefon: 487 989 611, Email: sekretariat@pslib.cz, Web: http://www.pslib.cz 

Vážení uchazeči, posíláme vám informace týkající se organizace přijímacího řízení: 
 
• Upozorňujeme, že parkování u školy není možné! 
• Uchazeči, rodiče, popř. doprovod jsou povinni před školou dodržovat odstupy 2 m 
• od ostatních osob. 
• Pro všechny osoby pohybující se před školou a ve škole platí povinnost zakrytí úst  
• a nosu.           
• Rodiče, popř. doprovod nebude mít povolen vstup do prostor školy. 
• Uchazeči nebudou mít možnost opustit během přestávek prostory školy ani se setkávat 
• s rodiči apod.. Volný pohyb jim bude dovolen pouze ve dvoře školy za splnění podmínek   
• nošení roušky a odstupu 2 m (počítejte tedy s větší svačinou). 
• Ve společných prostorách školy musí uchazeči nosit roušku, zároveň je nutné mít s sebou  
• sáček na uložení roušky. 
• U vstupu do školy si uchazeči vydesinfikují ruce a budou termo kamerou, popř. teploměrem  
• prověřeni na zjištění zvýšené teploty nebo horečky.  
 
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

koronaviru SARS CoV-2 (COVID19), což je zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta 
chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, nesmí do školy vstoupit. 

 
• Školní přijímací zkouška (Motivační dotazník dle zvoleného oboru) bude probíhat v termínu 

uvedeném na pozvánce, může se však stát, že budete vyzváni k účasti ve dvou termínech 
(podali jste k nám 2 přihlášky)  a tedy budete absolvovat školní přijímací zkoušku 2x.  

• Na školní přijímací zkoušku je nutné pokaždé přinést vyplněný a podepsaný (zákonným 
zástupcem) formulář Čestné prohlášení (viz příloha). Bez tohoto dokladu nebudete moci 
vstoupit do prostor školy a konat zkoušku! 

• Jednotná přijímací zkouška (tzn. ČJ, M) bude probíhat v termínu  8.6.2020, harmonogram 
zkoušky posíláme v pozvánce. Ti z vás, kteří ji neobdrželi, zadali naši školu jako druhou v 
pořadí a tedy konají jednotnou zkoušku na jiné škole. 

• Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách a nástěnce u školy 
dne 16.6.2020, uchazeči budou zveřejněni pod ID kódem, který jste obdrželi na 
pozvánce. 

• 16.6.2020 žádáme nepřijaté uchazeče, aby se dostavili se zákonným zástupcem a vyzvedli si 
rozhodnutí o nepřijetí, abychom společně vyřešili případnou žádost o změnu rozhodnutí, která 
musí být podána do 3 dní. 

• Na odevzdání zápisového lístku je pouze 5 dní (do 23.6.2020), tzn. pokud již nyní víte, že 
chcete studovat na naší škole, přineste jej co nejdříve, ideálně 16.6.2020. 

 
Jsme si vědomi, že je u některých z vás komplikované přijít až 3x na přijímací řízení, bohužel 
dle nově vydané vyhlášky nemůžeme termíny slučovat ani jinak měnit. Doufejme tedy, že vše 
společně zvládneme co nejlépe a bez zbytečného stresu.  

 


