
TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 

 
Jaké jsou podmínky pro účast na jednotných přijímacích zkouškách? 

• Předložení dokladu o negativním výsledku testu na COVID-19, který byl uskutečněn v 
posledních 7 dnech před konáním přijímacích zkoušek. Pro splnění této podmínky v obou 
termínech přijímacího řízení (3. i 4. května 2021) je možné provést test nejdříve dne  
27. dubna 2021. 

• Nevykazuje žádné příznaky onemocnění COVID-19. 
 
Jak můžete potvrzení o negativním testu získat? 

• Test provede Vaše základní škola, která Vám současně vydá potvrzení o provedení testu. 
Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a 
výsledek testu. 

• Můžete využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu 
vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. 

• Naše škola Vám nabízí možnost uskutečnit testování v den jednotné přijímací zkoušky. 
V tomto případě prosím přijďte do budovy naší školy v dostatečném časovém předstihu. 
Budeme Vám k dispozici 3. i 4. května 2021 již od 7.30 hodin.   

• Uchazečům, kteří jsou nyní žáky naší školy, nabízíme možnost testování v termínu od  
27. do 30. dubna 2021 vždy v čase od 7.00 – 9.00 hodin.  
 

Kdy nebude potvrzení o negativním testu vyžadováno? 

• Pokud se prokážete dokladem o tom, že jste prodělali laboratorně potvrzené onemocnění 
COVID-19, uplynula stanovená doba izolace podle platného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. 

• Pokud se prokážete certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní. 
 

Co se stane, pokud nepředložíte před přijímací zkouškou originál potvrzení o negativním testu, 
doklad o výjimce z testování, ani se u nás nenecháte testovat? 

• Takový uchazeč se nemůže účastnit jednotné přijímací zkoušky.  

• V případě pozitivního testu nebo nařízené karantény může zletilý uchazeč/zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče svoji neúčast písemně omluvit ředitelce naší školy nejpozději do 3 dnů 
po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky. Žák vykoná jednotnou přijímací zkoušku 
v náhradním termínu. 

 
V případě Vaši dotazů nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 566 655 011. 

Jsme Vám k dispozici. 
 
Pozn. Osobní přítomnost zákonných zástupců či jiného doprovodu v budově školy není povolena. Každý 
uchazeč bude mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor. 
 
 
Vedení školy 


