
 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODIKA K PŘÍJÍMACÍM 
ZKOUŠKÁM 

Z pohledu zpracování osobních údajů 

 

09. dubna 2021 

 

 

 

  



 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZ) ze dne 6. dubna 2021 č. j.: 
MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN bylo nařízeno, že osobní přítomnost na školní přijímací 
zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce, nejedná-li se o 
přijímací zkoušku konanou distanční formu, osobě, která je uchazečem o střední 
vzdělávání (dále jen „uchazeč“), pouze pokud:  

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního 
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu 
na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu 
byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li 
dále stanoveno jinak. 

Výše uvedený doklad může uchazeč nahradit: 

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal 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 90 dní, 

b) dokladem vydaným 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, nebo 

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 
COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od 
aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 14 dnů. 

Z hlediska školy, která organizuje přijímací zkoušku, mohou nastat dvě situace: 

1. Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje. Pokud 
uchazeč nepředloží doklad, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní. 

Škola doklady potvrzující splnění podmínek neukládá v originálu, ani 
nepořizuje kopie. Pouze doklad zkontroluje a vypíše si údaje potřebné pro 
doložení, že splnila povinnost umožnit osobní přítomnost na školní přijímací 
zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce, pouze osobě, 
která splnila podmínky. 

Osobní údaje tedy zpracovává v rozsahu: jméno a příjmení; číslo a datum vydání 
předloženého dokladu (negativní výsledek testu); datum a čas předložení dokladu 
(negativní výsledek testu); informace o výjimce z uvedené povinnosti.  



2. Střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést 
preventivní test před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad. 

V takovém případě škola povede evidenci osob, které prošly testováním. V evidenci 
povede: identifikační údaje osoby (jméno, příjmení), datum a čas provedení testu a 
výsledek testu. 

 

Škola má také povinnost bez zbytečného odkladu nejpozději v den získání výsledků testů 
nahlásit agregované výsledky do aplikace Covid forms App, tedy nerozepisuje výsledky 
testů jednotlivých osob, ale uvádí minimálně identifikaci školy, kontaktní osobu, den, ke 
kterému testování proběhlo, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet pozitivně 
testovaných osob, počet negativně testovaných osob a počet neprůkazných testů.  

Škola uchová seznamy testovaných, resp. záznamy o výjimkách z testování, do konce 
školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření 
nařizujícího provádění testování, poté je skartuje. 

 

 

 

 

 

 

 


