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Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.  

k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 

koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na 

školní přijímací zkoušce nebo jednotné přijímací zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“) pouze pokud  

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  

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 

c) k eliminaci rizika přenosu onemocnění stanovuje Ministerstvo zdravotnictví povinné zdravotnické roušky. 

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 

testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto 

důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil ředitel školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním 

termínu. 

Plné znění aktuálně nejdůležitějších informací a materiálů naleznete na stránkách spravovaných MŠMT: 

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq 
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