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Informace z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování 

uchazečů o střední vzdělávání 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. dubna 2021 vydalo Mimořádné opatření č.j. 

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN – o testování uchazečů o střední vzdělávání. 

Z tohoto výše uvedeného dokumentu vyplývá, 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, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 

dnech. Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost 

testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad. 

Toto potvrzení může být nahrazeno také dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb 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, 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. 

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 

(asistent pedagoga). 

 
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací 

zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve 

které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. 

 

V Ostravě dne 7. dubna 2021            Ing. Pavel Zubek, v.r. 

        ředitel školy 


