Důležité sdělení pro uchazeče o vzdělávání ve střední škole a na víceletých gymnáziích
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.
Z tohoto důvodu proběhne na naší škole testování na onemocnění COVID-19 uchazečů o vzdělávání
ve střední škole (SŠ) tj. žáků 9. ročníků ve čtvrtek 29. dubna 2021 ve školní jídelně od 8.00 hod. do
10.00 hod a uchazečů o vzdělávání na víceletém gymnáziu tj. žáků 5. a 7. ročníků v pátek 30. dubna
2021 ve školní jídelně od 8.00 hod. do 10.00 hod. Na základě testu bude na místě vydáno potvrzení,
které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení bude obsahovat identifikaci testovaného,
identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
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.
V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RTPCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

