
Vážení rodiče 

 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 
COVID19, který není starší 7 dní.  

 

 Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ) 
umožní ZŠ Kunín. ZŠ vydá žákům potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.   

 Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; 
pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní 
potvrzení nechává uchazeči.   

 Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil 

řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 

3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.  

    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 dvou-dávkového schématu 
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 
dávky očkovací látky v případě jedno-dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 
14 dnů.  

     Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby. 

 

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:  

 

     V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a 
následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.  

 §    

 Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým 

dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu 

provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 

lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento je povinen rozhodnout o 

provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku 

k tomuto vyšetření. 

 Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.  

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ V ZŠ KUNÍN: 

Třída Den Testování žáků 

9. A + 9. B úterý 27. 4. 2021 od 13:00 do 15:00 hodin 

7.B  čtvrtek 29. 4. 2021  od 13:00 do 15:00 hodin 



         

  
Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení  
vystavené právnickou osobou vykonávající činnost školy nebo školského 

zařízení zapsanou do školského rejstříku (dále jen „škola“)  
  
  

 Škola  

RED IZO*   600138119 

Název   ZŠ a MŠ Kunín 

Sídlo   Kunín 346, 74253  

  

tímto potvrzuje, že níže uvedený žák má 

NEGATIVNÍ/POZITIVNÍ výsledek na 

přítomnost viru SARS-CoV-2  
  

  

 Žák  

Jméno a příjmení žáka    

Datum narození    

  

  

V …………………………………………………………………… DNE**……………………………………………………           

  

  

  

  
Jméno a podpis odpovědné osoby, razítko  

  
 *Resortní identifikátor právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení  

(údaj viz školský rejstřík https://rejskol.msmt.cz/)  

 ** Den provedení testu  

  
 

https://rejskol.msmt.cz/
https://rejskol.msmt.cz/

