INFORMACE O POVINNOSTI TESTOVÁNÍ PRO UCHAZEČE A PODPORUJÍCÍ OSOBY
1) Podmínkou pro umožnění účasti žáka na jednotných přijímacích zkouškách je:
- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření MZ, které vyžaduje pro účast
na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není
starší 7 dní.
V případě, že uchazeč nepředloží ke kontrole potvrzení o negativním testu, nebude k JPZ připuštěn.
2) Průběh testování:
 Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky ZŠ,
má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem
o provedení testu.
 Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky SŠ,
má povinnost umožnit kmenová SŠ, ve které se vzdělávají. Příslušná SŠ vydá potvrzení, které bude
dokladem o provedení testu (uchazeči o nástavbové studium).
 V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělání, kteří nejsou žáky ZŠ nebo jiné SŠ, mohou tito
uchazeči využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu
vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci ZŠ nebo SŠ.
3) Možnost nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek:
Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: - bližší informace naleznete v příloze
„Ochrana zdraví ve SŠ v průběhu přijímacích zkoušek,…. (strana 2).
4) Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve SŠ:

Termín testování
Út – 27. 4. 2021

Testování se týká uchazečů
- o čtyřleté obory vzdělání s MZ
- o nástavbové studium

Termín JPZ
Řádný termín:
3. května 2021
4. května 2021

St – 26. května 2021
Čt – 27. května 2021

- o čtyřleté obory vzdělání s MZ
- o nástavbové studium

Náhradní termín:
2. června 2021
3. června 2021

Přílohy k prostudování:
1) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro testování žáků ve školách
2) Informace pro ZŠ k testování uchazečů o střední vzdělávání ve školním roce 2020/2021
3) Ochrana zdraví ve SŠ v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných
zkoušek ve školním roce 2020/2021
Ve Vsetíně dne 16. dubna 2021
Mgr. Marek Wandrol
ředitel školy

