
 
 

 

Čj.: 362-4/2021  AKTUALIZACE 26. 4. 2021 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Č. 3/2021  

Prevence nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19  

v době konání jednotné přijímací zkoušky 

Upřesnění na základě dotazů k mimořádnému opatření MZ. 

Uchazeči o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací 

zkoušce (dále JPZ), pouze pokud 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 a není z důvodu tohoto onemocnění 

v karanténě 

a 

b) doloží při vstupu do budovy školy negativní výsledek neinvazivního preventivního 

antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený 

v základní škole, ve které je žákem, v posledních 7 dnech před konáním JPZ 

(nejdříve ze dne 27. 4. 2021). 

Uchazečům o studium nebudeme umožňovat provedení preventivních testů na naší 

škole v den konání JPZ. 

Doklad podle písm. b) může uchazeč nahradit: 

• dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělal 

laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula stanovená doba 

izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

• dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku 

POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl 

proveden v posledních 7 dnech (nejdříve ze dne 27. 4. 2021), 

• certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud 

od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní. 

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení výše uvedeného dokladu nezúčastní řádného 

termínu JPZ a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluví 

ředitelce školy, obdrží pozvánku ke zkoušce v náhradním termínu. 

Z důvodu eliminace rizika je nutné, aby po dobu pobytu ve škole používal uchazeč 

ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu, dbal na dezinfekci rukou a dodržoval stanovené 

rozestupy. Uchazeč je oprávněn nosit při JPZ jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu 

zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít respirátor 

FFP2). 

  



 
 

Uchazeč musí před každou osobní účastí na JPZ předložit negativní výsledek testu. 

Potvrzení střední škola nevybírá ani nevytváří jeho kopie, pouze ověří od uchazeče, že jej 

má, jde o originál a zkontroluje jeho obsah. 

Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo se zúčastnit náhradního termínu. 

 

České Budějovice 26. 4. 2021    Ing. Lenka Kubátová v. r. 

    ředitelka 


