
Testování pro přijímací zkoušky na střední školy 

Z mimořádného opatření MZ ze dne 6. 4. 2021 vyplývá, že uchazečům o střední vzdělávání se umožní osobní 

přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce pokud: 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19; 

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. Doklad o negativním výsledku POC antigenního testu může vydat i 

poskytovatel zdravotnických služeb. Ten může vydat i potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 (od 

prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní). 

Žáci se, podle výše zmíněného mimořádného opatření, budou otestovat před přijímacími 

zkouškami na své základní škole (tedy u nás). 

Je několik variant, jak testování žáků 9. (8.) ročníků zajistíme: 

1. varianta: 

Pokud žáci budou v rotační výuce (uvažuje se o termínu od 26. 4. 2021), pak by část žáků byla 

otestována při pravidelném čtvrtečním testování a zbylá část by přišla na test v pátek 30. 4. 2021 

dopoledne. 

O výsledku testu škola vydá žákům potvrzení. 

 

2. varianta: 

V případě, že žáci ještě do školy chodit nebudou a budou se muset přijímacích zkoušek zúčastnit, 

přijdou se otestovat do školy v pátek 30.4. 2021 dopoledne. 

O výsledku testu jim škola vydá potvrzení. 

 

Žáci 5. tříd potřebují test až na 5. a 6. května 2021: 

Ti. co se zúčastní v týdnu přijímacích zkoušek výuky, budou otestovaní v pondělí 3. 5. 2021. 

Žáci, kteří v tomto týdnu budou v distanční výuce, se přijdou do školy otestovat v pondělí 3. 5. 2021 

spolu se třídami, které se budou testovat v pravidelném testovacím cyklu. 

O výsledku testu jim škola vydá potvrzení. 

 

Testování proběhne mezi 8,30 a 10,30 v budově školy tak, jak budou žáci průběžně přicházet. Je třeba 

počítat s tím, že provedení testu trvá přibližně 30 minut. Potvrzení žáci dostanou ihned 

po vyhodnocení testu.  

V případě nejasností nebo problémů v této oblasti můžete zavolat do školy, domluvíme se. 
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