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Povinnost uchazečů u přijímacího řízení na VOŠ – prokázání nepřítomnosti 
nemoci COVID -19 

 
Vážení uchazeči, 
 
na základě M I M O Ř Á D N É H O  O P A T Ř E N Í  Ministerstva zdravotnictví 
České republiky ze dne 24. 5. 2021 vám oznamuji tuto skutečnost:  
 
Osobě, která je uchazečem o vyšší odborné vzdělávání, se umožní osobní přítomnost 
při přijímacím řízení pouze pokud: 
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 
b) předloží doklad vydaný 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 
před konáním přijímacího řízení, 

c) předloží doklad vydaný školou nebo školským zařízení o negativním výsledku 
preventivního antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo 
preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl 
proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímacího řízení, 

d) jí byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímacího řízení a nejpozději 
v den konání přijímacího řízení ve vyšší odborné škole, na kterou se uchazeč hlásí, 
preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 

e) předloží doklad o tom, že prodělala 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 180 dní, nebo 

f) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že 
1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 

podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 
dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla 
aplikována druhá dávka,  
nebo 

3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců. 
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Naše škola, která organizuje přijímací řízení, nemusí poskytovat uchazečům test. 
 
Škola má povinnost kontrolovat, zda účastník přijímacího řízení splňuje uvedené 
podmínky. 
V případě, že účastník tyto podmínky nesplňuje, neumožní mu škola účastnit se 
přijímacího řízení. 
 
 
 
 
V Havlíčkově Brodě 25. 5. 2021   Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD, 

ředitelka školy 


