
DŮLEZITÉ UPOZORNĚNÍ KE KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
(JPZ) ve dnech 3. a 4. května 2021, k TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ 

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, ze dne 6. 4. 2021 

se JPZ může zúčastnit jen uchazeč, který   

 nemá příznaky onemocnění COVID-19, a     
 a zároveň splní jednu z následujících podmínek:  
 
 Doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazního preventivního 

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

který byl zhotoven v posledních 7 dnech před konáním JPZ. 

Dle mimořádného opatření MZ ČR má žák právo testování požadovat ve škole, 

jíž je v současné době žákem (v ZŠ, u starších uchazečů ve SŠ) a tato škola 

má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.  

Test nesmí být starší než 7 dní, před termínem konání JPZ.  

Předložit čestné prohlášení není možné. 

 Přinese doklad o tom, že prodělal onemocnění COVID-19, které bylo 

laboratorně potvrzené a neuplynulo více než 90 dní od 1. pozitivního testu.  

Pokud máte potvrzení pozitivního testu pouze v mobilu, zašlete nám toto 

potvrzení do 29. 4. 2021 na email: sekretariat@sspcb.cz. 

 Přinese doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním 

výsledku antigenního testu nebo RT-PCR testu, který byl proveden 

v posledních 7 dnech. Můžete využít registrované odběrové místo. 

 Přinese certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky 

(dvoudávková vakcína) uplynulo nejméně 14 dnů nebo od aplikace první 

dávky očkovací látky (jednodávková vakcína) uplynulo nejméně 14 dnů. 

Pro uchazeče, kteří se omluví do tří dnů řediteli školy z řádného termínu, a ředitel 

omluvu uzná (nemoc, lékařská vyšetření, úřady), se koná náhradní termín jednotné 

přijímací zkoušky ve dnech 2. a 3. června 2021. 

Na jednotnou přijímací zkoušku se uchazeč dostaví do školy ve dnech 3. a 4. května 

2021 vždy v 7.45 hodin. Před hlavním vchodem do budovy školy (Nerudova 59) 

bude uchazeč předkládat zaměstnanci školy pozvánku na JPZ a jeden z výše 

uvedených dokladů. Potvrzení je nutné odevzdat na každý termín JPZ. Pokud 

uchazeč takový doklad nepředloží, škola mu účast na jednotné přijímací zkoušce 

neumožní. Rodiče do školy vstupovat nemohou. 

V Českých Budějovicích, dne 14. 4. 2021   Ing. Luboš Kubát v. r. 

         ředitel školy 
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