
 

INFORMACE PRO UCHAZEČE 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (Č. j.: MZDR 

14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021)  

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 

Tímto mimořádným opatřením je stanoveno, že se uchazeči o střední vzdělání umožní 

přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že nevykazuje příznaky onemocnění 

COVID-19, a že před konáním zkoušky předloží potvrzení o negativním výsledku POC 

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

viru SARSCoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem (tj. na škole, ve které plní povinnou 

školní docházku), a to nejdéle v posledních 7 dnech. 

Toto potvrzení může být nahrazeno také 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. 

Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má 
povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad. 

Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. 
Povinnost toto provádět však nemá. 

Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy 
k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči 
konání zkoušky umožněno. 

Dostavte se proto ke zkoušce s dostatečným předstihem – doporučujeme 
minimálně 20 minut před začátkem zkoušky.  

Platí i další hygienicko-epidemiologické podmínky pro přítomnost žáků ve 
škole aktuálně platné v době přijímací zkoušky (např. roušky/respirátory, 
dezinfekce apod.) 

 

Celé mimořádné opatření v plném znění najdete na druhé straně této 
informace. 

Přeji hodně úspěchů v přijímacím řízení 

Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka Gymnázia Šternberk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


