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Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a termíny testování žáků,
kteří se na ně hlásí
Váţení rodiče, milí ţáci,
přijímací zkoušky na střední školy se budou konat v pondělí 3. a v úterý 4. května 2021.
Na víceletých gymnáziích se budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky ve
středu 5. a ve čtvrtek 6. května 2021.
MŠMT vydalo k průběhu přijímacích zkoušek manuál Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích
a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek
a absolutorií ve školním roce 2020/2021 (ke staţení zde).
K příjímací zkoušce se může dostavit pouze uchazeč s negativním výsledkem testu, který je povinen
předloţit střední škole, a bez příznaků onemocnění COVID-19.
Testování proběhne v základních školách, kterým dodá testy MŠMT. K testování se dostaví všichni ţáci,
kteří se hlásí na střední školu, včetně těch, kteří se testovat nemusí (viz níţe). Škola pořizuje o výsledku
testu písemný záznam, nebo uvede poznámku, ţe ţák předloţil doklad o tom, ţe prodělal COVID - 19, nebo
doklad, ţe byl testován s negativním výsledkem nebo certifikát, ţe byl očkován. Ţák si můţe přinést vlastní
antigenní test. Seznam povolených antigenních testů je na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testupro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/Testování žáků 9. tříd, kteří se hlásí na čtyřleté maturitní obory, se bude konat ve čtvrtek 29. 4. 2021 od
14 hodin a testování žáků 5. a 7. tříd, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, se bude konat v pondělí 3. 5.
2021 od 14 hodin ve školní jídelně (vstup bočním vchodem přímo do jídelny) za přísných hygienických
podmínek (povinné nošení roušky, dezinfekce rukou, rozestupy, bez kontaktů rukou a úst …) a dle pokynů
třídních učitelek nebo ředitelem pověřených osob. Ţáci provedou samotestování (instruktáţní video je na
webu školy). O výsledku testování dostane kaţdý testovaný ţák písemné potvrzení, které nesmí být v den
konání zkoušky starší 7 dní. Pokud by byl výsledek pozitivní, musí si ţák nechat udělat potvrzující PCR test.
Bude-li i tento test pozitivní, nemůţe jít k přijímací zkoušce a rodiče se domluví s vedením střední školy
na náhradním termínu zkoušky.
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, ţe osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC
antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více neţ 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny
poskytovatelem zdravotních sluţeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na ředitele školy 235 520 991 nebo na sekretariát školy
235 520 975, kde Vám rádi pomůţeme.
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