
POKYNY PRO ŽÁKY OD  24. 5. 2021  

na základě informací MŠMT v návaznosti na jednání vlády dne 17. 5. 2021 

 žáci mají povinnost testovat se 1x týdně, budeme testovat ve škole a na DM ubytované žáky 
a) ve škole: 
každé pondělí; v případě, že přijde žák do školy jiný den, kontaktuje Mgr. Ledvinkovou nebo 
Mgr. Svatošovou aby byl otestován 
žáci půjdou do učeben podle rozpisu, kde proběhne testování 
b) na DM: 
vždy nejpozději v den příjezdu, testování zajišťují vychovatelky 

Netestuje se pouze žák, který doloží že: 

absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 

absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 

má vystaven 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 dnů, nebo 

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 
neuplynulo více než 90 dní, nebo 

podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je 
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, 
s negativním výsledkem, nebo 

prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; 

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo DM účast na vzdělávání/ubytování. 

 

Organizace testování dne 24. 5. 2021 

žáci, kteří nedojíždějí, se dostaví do školy v 7, 45hodin, dojíždějící žáci se dostaví hned po příjezdu 
dopravního spoje 

žáci se dostaví do těchto tříd, kde proběhne testování: 

1. S 2. L 2. S 2. L 3. A 3. L 4. L 
42 45 sc/sc/sc/ 32 VT 46 15 31 

ve 13,00 hodin 
 

 žáci nosí při pobytu ve škole/ve společných prostorách na DM ochranu dýchacích cest 
(úst a nosu) a dodržují hygienická opatření 


