INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA – CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY
A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
PALACKÉHO 239/49, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání 2021/2022
Na základě Mimořádného opatření č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN z 6. dubna 2021 se
nařizuje povinné testování na onemocnění COVID-19 před přijímací zkouškou všem uchazečům o
vzdělávání ve střední škole.
 První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021,
druhý řádný termín na 4. května 2021 – podle zaslaných pozvánek.
 Přítomnost na přijímací zkoušce je možná pouze osobě bez příznaků onemocnění COVID-19
a která doloží negativní výsledek antigenního testu na přítomnost onemocnění COVID -19.
 Testování uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní (střední) školy,
umožňuje základní (střední) škola, ve které se vzdělávají. Příslušná ZŠ (SŠ) vydá potvrzení,
které bude dokladem o provedení antigenního testu.
 Uchazeči, kteří nejsou žáky žádné ZŠ (SŠ), využijí k testování registrované odběrové místo a
přinesou doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických
služeb.
 Uchazečům o vzdělávání v Integrované střední škole Valašské Meziříčí, kteří nedoloží
potvrzení o negativním testu, může být v mimořádném případě poskytnuto testování v den
konání zkoušky před jejím zahájením přímo v ISŠ VM.
 Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil
řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast písemně do 3 dnů omluvil řediteli školy,
koná zkoušku v náhradním termínu.
 Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno dokladem o prodělané nemoci COVID 19 v posledních 90 dnech nebo certifikátem MZČR o provedeném očkování, od kterého
uplynulo nejméně 14 dnů.
 Žáci ISŠ VM, kteří se účastní přijímací zkoušky na naší škole, se mohou nechat otestovat od
28. 4. – 30. 4. (toto testování by probíhalo v rámci OV nebo skupinových konzultací), popř.
před konáním přijímací zkoušky. Toto testování by probíhalo v rámci OV nebo skupinových
konzultací.
 Žáci ISŠ VM, kteří se účastní přijímací zkoušky na jiné škole, se mohou nechat otestovat
29. 4. od 8 – 10 hodin ve škole. Žák obdrží potvrzení o testování.
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