
 

  

  

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE NÁSTAVBOVÉHO OBORU PODNIKÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK 
2021/2022 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (český jazyk a literatura, matematika): 

 1. termín 3. 5. 2021 

 2. termín 4. 5. 2021 

 Náhradní termín: 2. 6. a 3. 6. 2021 

Začátek zkoušek je uveden na pozvánce, kterou  uchazeči obdrželi poštou. 

PODMÍNKA PRO UMOŽNĚNÍ ÚČASTI ŽÁKA NA ZKOUŠKÁCH: 

UCHAZEČ MUSÍ PŘEDLOŽIT POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM TESTU, KTERÝ BYL 
USKUEČNĚN V POSLEDNÍCH 7 DNECH! 

 Testování na onemocnění COVID-19 má povinnost umožnit střední škola, na kterou žák 
v současné době chodí 

 Uchazeči mohou také využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním vý-
sledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb 

 Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného 
termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil 
řediteli školy, ve kterém ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu 

MOŽNOSTI NAHRAZENÍ POTVRZENÍ O PROVEDENÉM TESTU U PŘIJÍMACÍCH 
ZKOUŠEK 

 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 

 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 

 Certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé 
dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od 
aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 14 dnů 

Termín, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole: 

27. 4. 2021  pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu 

Možné dotazy u Ing. Lindnerové, lindnsluzebniberova@stavebnikolin.cz, tel: 326 653 930, 776 816 539 
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