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Harmonogram preventivního testování COVID-19
didaktické testy a ústní maturitní zkoušky
(podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021,
č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN a č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, které
s účinností od 13. dubna 2021 novelizuje mimořádné opatření čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN tak,
že: povinnost testování se vztahuje na osobní přítomnost na maturitních zkouškách tak, že negativní
test musí mít také jakékoliv osoby zúčastněné na zkoušce, dále se stanoví výjimka z obecné frekvence
testování ve školách tak, že v den konání zkoušky nesmí být negativní test starší než 7 dnů; toto platí
pro všechny osoby (žáky, pedagogy, externí členy komisí nebo případné osoby z řad veřejnosti).
Z organizačních důvodů a objemu administrativy související s DT, ústními maturitními zkouškami
a testováním, nelze testování ve škole provádět ve dnech konání DT 24. 5. – 26. 5. 2021 a ústních
maturitních zkoušek 5. 6. - 6. 6. 2021.
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Maturanti, maturantky se dostaví na test do školy
ve čtvrtek 20. 5. 2021 mezi 14:00 – 16:00 hod.
Maturanti, maturantky se dostaví na test do školy
ve čtvrtek 3. 6. 2021 mezi 14:00 – 16:00 hod.

Žáci, kteří se ve škole nebudou testovat a kteří předem doloží příslušný doklad ředitelce školy (sken
mailem), se dostaví až na začátek zkoušky. Pozor! Test v den konaní zkoušky nesmí být starší než 7
dnů. Pokud budou test na odběrovém místě absolvovat těsně před DT či ústní zkouškou, budou
o tomto informovat předem ředitelku školy a potvrzení přinesou ke zkoušce.
Testování se neprovádí u žáků/zaměstnanců:
o kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního
výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na
odběrovém místě, které nejsou starší 7 dnů v den konání zkoušky, a pokud tyto osoby nemají
příznaky onemocnění COVID-19.
o kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény
a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto
skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle
harmonogramu školy.
o kteří mají vystavený certifikát 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 (dále jen,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dní.
V období konání DT a ústních MZ se budou testovat pouze pedagogičtí pracovníci. Pedagogičtí
pracovníci se k testování dostaví 30 min. před začátkem zkoušky.
V Mostě, 28 .4. 2021

Mgr. Alice Linková, ředitelka školy

