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Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je: 

- negativní test a 

- žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva 

zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o 

negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní. 

 

Testování proběhne na ZŠ Husinec v týdnu od 26. 4. 2021. Testovaný žák dostane 

potvrzení o výsledku testu – toto potvrzení předloží v den přijímacího řízení na SŠ.  

Je důležité, aby se všichni, kteří budou konat přijímací/talentové zkoušky, spojili 

s vedením školy e-mailem, telefonicky (388 331 234, 778 139 993). Na základě termínu 

konání přijímací zkoušky (u každého žáka to může být jinak) domluvíme termín testování 

tak, aby v době konání přijímacích zkoušek bylo potvrzení platné, to znamená ne starší 

7 dní. 

Pokud bude se žákem na přijímacích zkouškách účastna podporující osoba, platí pro ni 

totéž, jako pro žáka. 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek 

- Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: 
a) dokladem o tom, že 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 než 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 služeb 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. 
 
Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby. 
 

Bližší informace: zdroj, dodatek 

https://www.zshusinec.cz/upload/soubor/original/testovani-na-zs-prijimacky-2021.pdf
https://www.zshusinec.cz/upload/soubor/original/prijimaci-rizeni-dodatek.pdf

