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Na základě § 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 a mimořádného 
opatření č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN nařídilo Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad následující 
mimořádné opatření: 
 
I. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní 
přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-
li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud   
 
a) nemá 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, nebo střední škola, na kterou se uchazeč hlásí musí na 
jeho žádost provést preventivní test ve škole před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad  
 
Vzhledem k bezproblémovému zajištění organizace přijímacích zkoušek vás žádáme, aby se uchazeči 
dostavili k přijímacím zkouškám již s potvrzením o testování! 
   
II. Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit: 
 
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 dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 
 
Pokud uchazeč nepředloží doklad podle bodu I nebo II, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní! 
 
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí 
tato osoba předložit doklad podle bodu II, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní. 
 
Zdroj:  
 
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021  
https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-zkousky-
dodatek?highlightWords=testov%C3%A1n%C3%AD  
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