
Mimořádné opatření k přijímacím zkouškám 
 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 
Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. 
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-
19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 
  
Z toho vyplývá, že je třeba průběh přijímacího řízení zajistit tak, aby riziko nákazy 
virem SARS-CoV-2 bylo co nejnižší. Z uvedeného důvodu je tímto mimořádným 
opatřením 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 SARS-CoV-2 provedeného ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v 
posledních 7 dnech.  
Toto potvrzení může být nahrazeno také dokladem: 

a) 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 

b) 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 

c) 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.  

 
V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na 
přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem.  
Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test 
ve škole a vydat o výsledku testu 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.  
Stejný doklad musí obdobně předložit i další osoby účastnící se zkoušky spolu s 
uchazečem (podporující osoba). 
 
Zákonný zástupce dítěte, žáka nebo uchazeče nebo uchazeč je povinen telefonicky 
nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo 
praktického lékařství pro děti a dorost.  



Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na 
přítomnost viru SARS-CoV-2.                                                                                
Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo 
praktického lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 povinen rozhodnout o 
provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku 
k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 se postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. A přijímací zkoušku bude žák konat 
v náhradním termínu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Termíny testování žáků ve škole:  

Čtvrtek 29.4.2021 

9.A     8:30 – 9:30 hod. 

9.C   9:45 – 10:45 hod. 

9.B   11:00 – 12:30 hod. 

 

Pátek 30.4.2021 

Uchazeči víceletých gymnázii 7:30 – 8:00 hod. 

 

Čtvrtek 27.5.2021 

Náhradní termín pro všechny zájemce od 8:30 – 10:00 hod.        

 

Žáci 9. ročníků, kteří budou konat školní přijímací zkoušku si musí domluvit 

individuálně termín s výchovným poradcem podle termínu školní přijímací zkoušky. 

Ve Valašském Meziříčí dne 15.4.2021   Mgr. Martina Krutílková  

Je nutné, aby zákonný zástupce podal písemnou žádost o testování výchovnému 

poradci na emailovou adresu: krutilkova@zsvyhlidka.cz. 

………………………………………………………………………………………………… 

Žádost o testování 

Žádám o testování svého dítěte: (jméno a příjmení)     ,  

žáka/žákyně   třídy  

S pozdravem (jméno a příjmení zákonného zástupce) 

Ve Valašském Meziříčí dne: 

mailto:krutilkova@zsvyhlidka.cz

