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OPATŘENÍ PŘI ORGANIZACI PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK V OBDOBÍ OD 3.5.2021  

V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-4337/2021-7 ze dne 6.4.2021 jsou 

stanoveny uchazečům konajícím přijímací zkoušky tyto povinnosti:  

uchazeči je povolena jeho osobní přítomnost na přijímacích zkouškách 

 1) pokud nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19,  

 2) před konáním přijímací zkoušky doloží potvrzení v listinné podobě 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 v posledních 7 dnech před konáním jednotné přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno 

jinak.  

Potvrzení podle odst. 2) může uchazeč nahradit: 

A) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a 

uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 

dní,  

B) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC 

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

přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech,  

C) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 

14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.  

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost neinvazivní antigenní 

test a poskytnout mu doklad o výsledku testu. Naše škola uchazečům testy provádět nebude 

Pokud uchazeč nepředloží doklad v listinné podobě o negativním výsledku testu, popř. 

nahrazující dokument před vstupem do budovy gymnázia, účast přijímacích zkouškách mu 

nebude umožněna. 

Uchazeči mají povinnost po dobu přijímacích zkoušek (mimo pobyt o přestávkách na 

zahradě školy) používat respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku podle aktuálního 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo nařízení vlády. 

Veškeré aktuální informace budou dostupné všem uchazečům a jejich zákonným zástupcům 

na webových stránkách školy.  

Uchazečům přejeme mnoho štěstí. 

V Dubí dne 15.4.2021 

Mgr. Bc. Jaroslava Turková, ředitelka školy  
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