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Ochrana zdraví ve škole v průběhu maturitních zkoušek v roce 2021 

 

Pro realizaci všech zkoušek je doporučeno řídit se Manuálem pro provoz škol a školských 

zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 aktualizovaným MŠMT ke dni 

6. dubna 2021: „Ochrana zdraví ve škole v průběhu maturitních zkoušek ve školním roce 

2020/2021“. 

 

Žáci mají povinnost nosit respirátor po celou dobu pobytu ve škole. Vstup třetích osob (mimo 

žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se 

omezí jejich kontakt s jinými osobami v prostorách školy. 

 

Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit na školním pozemku 

mimo budovu. Nesmí docházet ke kontaktu jednotlivých skupin žáků. 

 

Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení 

rukou jsou umístěny před vstupem.  

 

Dezinfekční prostředky na ruce jsou umístěny v každé třídě. Časté větrání je zásadním 

preventivním faktorem.  

 

Testování  

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: negativní test na Covid-19 a žádné 

příznaky tohoto onemocnění. Pro studenty u maturitní zkoušky platí, že před svojí osobní 

přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů.  

 

Pro žáky, kteří dosud neprošli testováním s frekvencí dvakrát týdně platí, že jsou testováni 

dvakrát týdně. 

 

Od 3. 5. 2021 je školám stanovena jednotná povinnost testování zaměstnanců, a to jedenkrát 

v pracovním týdnu. 
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Test se nevyžaduje u osob: 

 

a) které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 

90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba 

prokazatelně doložit 

 

b) které mají negativní výsledek antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není 

starší než 48 hodin 

 

c) které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění  

COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 

uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno- 

dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní 

Toto sdělení ředitele bude aktualizováno v souladu s vývojem epidemiologické situace a dle 

příslušných nařízení MŠMT a MZ. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

RNDr. František Kosina 

ředitel školy 

 

 

 


