
Informace k návratu žáků do škol od 24. května 2021 

Zabezpečení testování antigenními testy a organizace výuky  

 

Z důvodu konání a zabezpečení řádného průběhu didaktických testů maturitních zkoušek 

mají níže uvedené třídy z úseku teoretického vyučování ve dnech 24. a 25. 5. 2021 ředitelské 

volno. Odborný výcvik a praxe se řídí samostatným RH, pravidla pro testování se nemění!!! 

 

TŘÍDY S ŘEDITELSKÝM VOLNEM 24. a 25. 5. 2021 

PONDĚLÍ 24. 5. 2021 

AU3A, AU2A, AU1A, AU1B, ETE3, PED1 EDP1, PED3, MAA3, MAA2, MAA1, KLM3, ATE2, ELA1, SMZ1 

ÚTERÝ 25. 5. 2021 

AU3A, AU2A, AU1A, ETE3, EPE2, PED1 EDP1, PED3, MAA3, MAA2, MAA1, KLM3, ATE2, ELA1, SMZ1 

Od středy 26. 5. 2021 výuka dle příslušného RH. 

 

 

VSTUP ŽÁKŮ DO BUDOVY TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ POUZE BOČNÍM VCHODEM OD HŘIŠTĚ 

VŠICHNI BEZ VÝJIMEK MUSÍ PROJÍT KOLEM HLAVNÍ VRÁTNICE A OBEJÍT SPORTOVNÍ HALU!!! 

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ANTIGENNÍMI TESTY od 26. 5. 2021 

Testování bude probíhat první pracovní den daného týdne vždy v 1. vyučovací hodině dané třídy. 

Je nutné být v učebně minimálně 5 minut před zahájením výuky. Výsledky testů škola zaznamenává 

a eviduje v souladu s GDPR. Žák, který se tohoto testování nezúčastní a je povinen ho absolvovat, se 

bude povinně hlásit k náhradnímu testování ve vymezeném prostoru – testovací místnost jako pro 

odborný výcvik a praxi v zadní části chodby u sportovní haly. Náhradní testování bude probíhat v době 

6:30 – 9:00 h. Při pozdějším příchodu se žák ohlásí na hlavní vrátnici školy. 

Je potřeba vzít na vědomí, že testování trvá cca 20 minut. Proto je nezbytné dodržet včasný příchod 

do školy. Testování se nemusí účastnit osoba, která prodělala onemocnění covid-19 a běží jí 90-ti denní 

ochranná lhůta nebo osoba, která byla testovaná jiným zařízením a negativní výsledek testu není starší 

72 hodin. V obou příkladech musí předložit potvrzení – škola vede evidenci. 

Po celou dobu pobytu ve škole dbají všechny zúčastněné osoby na dodržování hygienicko-

epidemiologických opatření – respirátory, desinfekce rukou, větrání,… 

V případě pozitivního antigenního testu bude žákovi vystaven doklad o jeho výsledku, žák opustí 

školu a bude kontaktovat svého lékaře, který zabezpečí jeho následné testování RT-PCR.  

Žák je povinen nahlásit na sekretariát školy výsledek tohoto testu. Další záležitosti budou řešeny ve 

spolupráci s KHS. 


