
Informace k testování žáků u maturitních zkoušek – výběr z materiálu MŠMT k MZ, ZZ 

 

Žák nebo student, člen zkušení komise i ostatní osoby musí jako podmínku pro osobní přítomnost 

na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. 

Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní a závěrečné zkoušky 

má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná. 

Kontrola potvrzení o absolvovaném testování bude prováděna před vstupem do budovy školy. 

 

Potvrzení o provedeném testu 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 90 dní, 

b) 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, 

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a 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. 

 

Písemné zkoušky a didaktické testy 

V průběhu písemné zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu 
ochranu úst a nosu (dle aktuálního opatření MZDR). 

Maximální počet osob je 20. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání 
zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek. 

Ústní zkoušky 

V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu (dle aktuálního 
opatření MZDR). 

S ohledem na zkrácení doby testování před samotnými dílčími zkouškami profilové části 

maturitní zkoušky, v termínech 17. – 20.  května 2021, se žáci SŠTD budou testovat 

v termínech uvedených v organizačním zabezpečení PrZK a podle pokynů učitelů praxe – 

obor AUT a SID 

• Pátek 14. 5. 2021 AUT4/ 1. skupina 10:00 h 

• Pondělí 17. 5. 2021 AUT4 / 2. a 3. skupina 10:00 h 

• Úterý 18. 5. 2021 obor ETE 10:00 h  

• Středa 19. 5. 2021 obor SID 10:00 h 

  

Pro termíny DT 24. – 25. 5. 2021  

• v pátek 21. 5. 2021 v době 10:00 – 11:30 h ve vymezeném prostoru pro testování na SŠTD 

(zadní chodba u tělocvičny – pingpongové stoly) POZOR NA 7-DENNÍ LHŮTU PLATNOSTI TESTU 

 

Testování můžete absolvovat v libovolné testovacím centru podle svého bydliště, viz níže bod b), 

ale před zkouškou dokládáte negativní výsledek testu. 

 

 

 


