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Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2  
Podmínkou pro umožnění osobní přítomnosti žáka nebo studenta a člena zkušební komise na 
zkouškách je:  
- negativní test a  
- žádné příznaky onemocnění COVID-19.  

 Pro účast žáků, studentů na maturitní zkoušce nebo absolutoriu, pro účast členů zkušební 
komise i dalších osob platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje 
jako podmínku osobní přítomnosti na zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku 
testu na COVID19, který není starší 7 dnů. 

 Žák, student nebo člen zkušební komise předloží před zkouškou doklad o negativním 
výsledku testu. Dokladem se rozumí: 
a) potvrzení o výsledku provedeného testu v konzervatoři a VOŠ, ve které se žák, 

student vzdělává, nebo člen zkušební komise je zaměstnancem této školy. Test není 
starší 7 dnů. 

b) doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů 
a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 
mimořádného opatření k provádění testů.  

 Osoba pověřená kontrolou potvrzení nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří, že 
dotyčný potvrzení má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. 

 
 
Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném 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 180 dní,  
b) dokladem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku 
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
c) dokladem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku 
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 
c) dokladem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace dávky očkovací 
látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 
měsíců. 
 
 
Pozitivní výsledek testu  

 Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k 
možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu.  

 V případě konání ostatních zkoušek může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení účasti 
žáka nebo studenta a konání zkoušky v náhradním termínu. 

 
Doklad o pozitivním výsledku PCR -testu se přikládá k omluvě účasti na zkoušce. 
 



 
 
Příchod ke škole a pohyb před školou   

 V souladu s pozvánkou školy se žák, student dostaví na zkoušku ve stanovený čas.  

 Před školou musí žák, student dodržovat odstupy alespoň 1,5 m a mít zakrytá ústa i nos v 
souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

 
 
Vstup do budovy školy  

 Vstup do budovy školy je umožněn žákům a studentům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

 Všichni žáci, studenti a zaměstnanci školy mají nasazenou ochranu úst a nosu. 

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci a studenti mohou pohybovat.  
 

V budově školy 
Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit venku. V případě 
nepříznivého počasí doporučujeme využít velkých prostor (například chodby).   
 

Maturita - didaktické testy 
V průběhu didaktického testu musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu. 
 

Ústní zkoušky 
V průběhu ústních zkoušek musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu. 
Během zkoušky používá žák, student vlastní psací potřeby. 
 

Co dělat v případech, kdy žák, student má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 

odpovídat infekci COVID-19 

Příznaky infekce dýchacích cest před zkouškou:  

 Pokud žák, student má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které 

by mohly odpovídat infekci COVID-19 (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, 

zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy 

vstupovat. Žák konzervatoře nebo student VOŠ svoji nepřítomnost řádně omluví 

nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má právo 

konat náhradní zkoušku.  

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:  

 Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě 

jiné zdravotní indispozice na straně žáka u maturitní zkoušky viz § 25 odst. 2 vyhlášky č. 

177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. U ostatních typů zkoušek bude postup totožný.  

 Situaci na místě řeší předseda zkušební komise ve spolupráci s ředitelem školy a v 

součinnosti se členy zkušební komise. 


