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Opatření ředitelky školy č. j. ZŠMŠ 1/2020/ OP-09  

S účinností od 19. 4. 2021 

 

 

Informace pro zákonné zástupce a žáky k testování uchazečů o střední 

vzdělávání  

Vážení rodiče, milí žáci, 

 

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. Další podmínkou je bezpříznakovost onemocnění 

COVID-19. 

Základní škola má za povinnost umožnit těmto uchazečům testování přímo u nás ve škole. 

Bezprostředně po testování obdrží žák písemné potvrzení o výsledku testu. 

Organizace testování 

Zákonný zástupce žáka, uchazeče o střední vzdělávání, oznámí třídnímu učiteli 

prostřednictvím ŠOL zájem nechat své dítě otestovat ve škole nejpozději do 23. 4. 2021.   

Třídní učitel předá seznam zájemců o testování 26. 4. ZŘŠ  

Žák se dostaví ve stanoveném termínu a čase do budovy školy a za dohledu pověřeného 

pedagogického pracovníka provede samotest v určené místnosti. Po vyhodnocení za cca 15 

min obdrží písemný doklad o výsledku testu. Žák bude do budovy školy vpuštěn bez 

doprovodu zákonného zástupce. 

Termín a čas testování: 

• uchazeči z řad žáků 9. ročníku ve středu 28. 4. od 14:30 hod.  

            nebo pokud by se vrátili k prezenční výuce, tak v tento den se otestují  

            1. vyučovací hodinu.   

• uchazeči z řad žáků 5. ročníku ve čtvrtek 29.4. od 14:00 hod. 

• uchazeči, kteří budou vykonávat školní přijímací nebo talentovou zkoušku, podle 

stanoveného termínu střední školy. Platí ale oznámit tuto skutečnost do 23. 4. 

třídnímu učiteli, viz informace výše. s uvedením návrhu data pro testování. 

 

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, 
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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. 

 

Povinnost základní školy informovat žáky o povinnosti testování 

Podle opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-4337/2021-7 platí, že střední škola, která 

organizuje přijímací zkoušku, je povinna zveřejnit informace o povinnostech testování pro 

uchazeče a podporující osoby na svých internetových stránkách.  

 

Základní škola je povinna informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o těchto povinnostech. 

Podrobnější informace naleznete v dokumentu MŠMT Informace pro základní školy 

k testování uchazečů o střední vzdělávání, které je zveřejněno spolu s tímto opatřením na 

webu školy a zákonným zástupcům žáků, uchazečů, poslán i prostřednictvím ŠOL. 

 

 

V Litvínově dne 16. 4. 2021 

 

 

Mgr. Hana Kašková 

ředitelka školy 


