
Informace k testování uchazečů před přijímací zkouškou 

Povinnost předložit negativní výsledek testu 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 (viz příloha) bude nutné 
při přijímacích zkouškách na střední školu předložit negativní výsledek preventivního antigenního 
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. 

Doklad o provedení testu může být nahrazen:  

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula 
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 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) 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  

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, 
pokud 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 dnů.  

Příslušný doklad bude uchazeč předkládat v den konání přijímací zkoušky při příchodu do budovy školy.  

Náhradní termín přijímací zkoušky 

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení některého z uvedených dokladů nezúčastní řádného termínu 
přijímací zkoušky a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušku konat, 
koná zkoušku v náhradním termínu. 

Náhradní termíny přijímacích zkoušek se budou konat ve dnech 2. – 3. června 2021 

Kde se nechat testovat 

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je povinna provést příslušný test a vydat  
o jeho výsledku doklad škola, které je uchazeč žákem, na základě jeho žádosti. 

Mimo to se může každý občan ČR nechat otestovat na některém z dostupných testovacích míst. 
Antigenní testy jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a bezplatně je možné testování opakovat jednou 
za 5 dnů. V našem nejbližším okolí provádí testování Nemocnice Šumperk a Charita Zábřeh.  

 


