
Informace k testování žáků 5. a 9. ročníku před přijímacími zkouškami na 

střední školy 
 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 

č.j.:MZDR14592/2021-1/MIN/KAN (plné znění dostupné zde) se osobě, která je uchazečem 

o střední vzdělávání umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné 

přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce pouze pokud: 

a) nemá příznaky onemocnění covid-19, 

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek preventivního antigenního testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2, provedený ve škole v posledních 7 dnech před konáním 

přijímací zkoušky. 

 

Doklad podle předchozího bodu b) může uchazeč nahradit: 

1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, 

uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, 

2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku 

antigenního nebo RT-PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech, 

3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

covid-19, pokud od poslední dávky očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů.  

 

Uchazeč je oprávněn zajistit si testování podle bodu b) ve škole, ve kterém je žákem. 

Škola uchazeči o provedení testu a jeho výsledku vydá doklad. 

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo 

jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad podle bodů 1, 2 nebo 3, jinak škola účast 

takové osoby na přijímací zkoušce neumožní. Podporující, nebo jiné osobě, tedy 

nezajišťuje provedení testu škola, v níž je uchazeč žákem. 

 

Pokud je výsledek provedeného preventivního testu u uchazeče pozitivní, je jeho zákonný 

zástupce povinen informovat o tomto pozitivním výsledku poskytovatele zdravotnických 

služeb svého dítěte, který rozhodne o provedení konfirmačního RT-PCR testu. Pokud bude 

výsledek tohoto konfirmačního RT-PCR testu negativní, je pro účely osobní přítomnosti na 

přijímacích zkouškách rozhodující právě tento test a uchazeč se tak přijímacích zkoušek 

může zúčastnit. Jestliže by byl výsledek konfirmačního RT-PCR testu také pozitivní, 

uchazeči nebude umožněno se přijímacích zkoušek zúčastnit a bude muset využít náhradní 

termín. 

 

S ohledem na řádný termín jednotné přijímací zkoušky 3. a 4. května pro uchazeče o čtyřleté 

obory vzdělání s maturitní zkouškou a 5. a 6. května pro uchazeče o víceletá gymnázia, 

nabídne Základní škola a Mateřská škola Vranovice svým kmenovým žákům testování 

antigenními testy pro potřeby osobní účasti na přijímací zkoušce v následujících termínech: 

 

středa, 28. 4. 2021, 15.00 h., žáci 9.A 

 

středa, 28. 4. 2021, 15.30 h., žáci 9.B 

 

čtvrtek, 29. 4. 2021, 15.30 h., žáci 5.A 

 

Žáci se dostaví v uvedeném termínu před vchod budovy Masarykova, kde si je vyzvedne 

pověřená osoba, zajišťující jejich testování. Pokud žák nechce k preventivnímu testu využít 

školní testovací sadu Singclean (výtěr z nosu), může si přinést vlastní testovací sadu 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-u-p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%ADch-zkou%C5%A1ek-s-platnost%C3%AD-od-26.-dubna-2021.pdf


a testování ve škole provést s ní. Postup je v tomto případě shodný s obecným postupem pro 

testování vlastní sadou, který je zveřejněný v informaci k testování zde (žák donese 

vyplněnou a podepsanou žádost, test musí být schopen provést podle návodu). 

 

Termíny pro testování pro náhradní termíny přijímacích zkoušek, případně pro 

ostatní termíny školních přijímacích zkoušek musí zákonný zástupce dohodnout se 

školou individuálně (buď cestou paní třídní učitelky, nebo přímo s ředitelem školy), 

protože škola samozřejmě všechny termíny nezná!    
 

 

 

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

          ředitel školy 

https://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2021/04/Informace-k-provozu-skoly-od-12.-4.-2021-do-odvolani-1.pdf

