
Organizace přijímacího řízení 2021 

Doložení negativního výsledku testu na covid-19 

   
Pozvánka ke konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky bude uchazečům zaslána nejpozději do 20. 

dubna 2021.  

Přijímací zkoušky proběhnou za mimořádných hygienických opatření (respirátor, odstupy 2m, dezinfekce na ruce). 

Doprovod uchazeče nemá do budovy školy přístup.  

 

Dle mimořádného opatření MZd č. MZDR 14592/2021-1 bude uchazeči umožněno konat přijímací zkoušky 

pouze pokud: 

a)  nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a 

b)  doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 
provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před 
konáním přijímací zkoušky. 

Doklad o negativním testu dle bodu b) (viz výše) může uchazeč nahradit: 

1. 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, nebo 

2. 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 

3. 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. 

Škola kontroluje doklady před vpuštěním uchazečů k vykonání přijímací zkoušky. 

Pokud uchazeč nepředloží doklad podle výše uvedených pokynů, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.  

Uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů písemně omluvil řediteli školy z řádného termínu, může přijít na náhradní 

termín přijímací zkoušky (platí i pro důvod nepředložení dokladu o negativním výsledku  testu  při řádném termínu).  

Uchazeč koná náhradní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a 

ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí. 

Seznamy přijatých uchazečů budou pod evidenčními čísly vyvěšeny na vstupu do školy a na webu školy nejpozději 21. 

května 2021. Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno poštou. 

Zápisový lístek je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů.  


