
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na SŠ – DODATEK – TESTOVÁNÍ PŘED PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novým dodatkem k přijímacímu řízení ze dne 6. dubna 

2021 doplňuje opatření ke konání přijímacích zkoušek na střední školy (ze dne 15. března 2021) o 

následující informace:  

1. Škola, která organizuje přijímací zkoušku (školní, jednotnou nebo talentovou), je povinna na 

svých internetových stránkách zveřejnit informace týkající se povinnosti podstoupení 

testování uchazečů o střední vzdělávání na přítomnost (antigenu) viru SARS-CoV-2 před 

přijímacími zkouškami. Toto opatření vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví.  

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje, že osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce je 

možná pouze tehdy: 

A. pokud uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a  

B. doloží negativní výsledek buď 

- neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 nebo 

- neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděného ve 

škole, který si uchazeč provedl nebo který mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 

dnech před konáním přijímací zkoušky nebo 

- doloží příslušný doklad, kterým může negativní výsledek testu nahradit – např. dokladem o 

tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula 

stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 

více než 90 dní, dále dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním 

výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR 

testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo 

certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 

dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 

podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.  

 

Stejný doklad musí obdobně předložit i další osoby účastnící se zkoušky spolu s uchazečem 

(podporující osoba). 

 

2. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací 

zkoušky (a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, 

kde měl přijímací zkoušku dělat), bude konat zkoušku v náhradním termínu.  

 

Pokud uchazeč testování na covid-19 odmítne, NEBUDE mít právo konat přijímací zkoušku 

vyžadující osobní přítomnost.  



 

Pokud bude mít uchazeč pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.  

 

Pro uchazeče, kteří se řádně omluví do tří dnů řediteli střední školy z řádného termínu a 

ředitel omluvu uzná, se koná náhradní termín jednotné přijímací zkoušky ve dnech 2. a 3. 

června 2021 (pro čtyřleté i osmileté obory).  

 

MŠMT k tomuto opatření přistoupilo z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a možnému riziku 

dalšího šíření nemoci COVID-19. Cílem tohoto opatření je co největší eliminace rizika přenosu viru a 

ochrana veřejného zdraví.  

 

 

Pro více informací:  

1) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021, č.j.: MZDR 

14592/2021-1/MIN/KAN   

2) Opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 6. dubna 2021, č.j.: MSMT-4337/2021-7 

 

 

ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole  

 

 


