
Informace o povinnosti testování uchazečů pro účely přijímacího řízení 

 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 14592/2021-

1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 v zájmu snížení rizika přenosu nákazy je 

uchazečům o střední vzdělávání stanovena povinnost nechat se otestovat a 

předložit výsledek negativního testu, který je podmínkou pro přístup k přijímací 

zkoušce.  

V souladu s výše uvedeným opatřením lze umožnit uchazeči o vzdělávání na naší 

škole osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce a na školní přijímací 

zkoušce (platí pro obor asistent zubního technika) ve dnech 3. a 4. května 2021 

pouze pokud: 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 

b) doloží před přijímací zkouškou potvrzení o negativním výsledku 

neinvazivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost tohoto viru 

provedeného ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací 

zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.  

V případě, že je uchazeč žákem školy (např. základní), je tento uchazeč 

oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se výše uvedenému 

testování ve škole, ve které je žákem.  

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost 

preventivní test a vydat o výsledku testu doklad. 

Potvrzení o negativním výsledku testu může uchazeč nahradit: 

a) dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-

19 a uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost 

viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním 

výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden 

v posledních 7 dnech, nebo 

c) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-

19, pokud od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 

dnů. 

V den konání přijímací zkoušky u vstupu do školy budeme potvrzení 

kontrolovat. Pokud nebudete moci předložit doklad dle výše uvedených 

možností, nebudeme vám moci umožnit účast na přijímací zkoušce. 



Uchazeč, který nemůže předložit doklad v souladu s mimořádným opatřením MZ 

ČR (bude mít pozitivní výsledek testu) a svoji neúčast písemně do 3 dnů omluví 

u ředitele střední školy, ve které měl přijímací řízení konat, má právo konat 

přijímací zkoušku v náhradním termínu. 

V případě, že škola, ve které se vzděláváte, vám neprovede na vaši žádost 

preventivní test, ani nezískáte doklad o negativním výsledku testu u poskytovatele 

zdravotních služeb, informujte nás telefonicky nejpozději do středy 28. 4. 2021 

(317 723 084). 

Dále se zakazuje pohyb a pobyt ve škole všem osobám bez ochranných 

prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný 

prostředek naplňující požadavky norem (např. FFP2/KN 95). 

Věříme, že nutnost preventivního testování a ochrany dýchacích cest všech 

účastníků přijímacího řízení pochopíte, jejich účelem je především ochrana zdraví 

všech zúčastněných. 

 

Benešov 12. 4. 2021 
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