Pokyny k testování na přítomnost viru SARS‐CoV‐2 v průběhu maturitních zkoušek
Žák 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 má povinnost umožnit SŠ.
Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem
k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu.
Pozitivní výsledek testu žáka před konáním profilové části maturitní zkoušky slouží k omluvení
účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu.
Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce. Žák se omlouvá
písemně řediteli školy nejpozději do tří dnů ode dne konání zkoušky.
POTVRZENÍ O PROVEDENÉM TESTU MŮŽE BÝT NAHRAZENO:
a) dokladem (potvrzením od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, atp.), že osoba

prodělala onemocnění COVID‐19 a od prvního pozitivního výsledku testu neuplynulo více
než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT‐PCR testu, které nejsou

starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně
platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování a od aplikace 2. dávky očkovací látky

(u jednodávkového schématu od aplikace 1. dávky) uplynulo nejméně 14 dnů.
ORGANIZACE TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE NA ONEMOCNĚNÍ COVID‐19:
1) Praktické MZk

Termíny testování:
L4.A – středa 5. 5. 2021, učebna č. 5, skupina žáků dramatika v 8 h, skupina žáků hudební
výchova v 9 h, pověřená osoba Z. Machejová
H4.A – pátek 7. 5. 2021, učebna č. 13, skupina AJ1 v 8 h, skupina AJ2 v 9 h, pověřená osoba
Y. Drobčinská
K4.S – středa 5. 5. 2021, na odborném výcviku, skupina OV2 v 6:30 h, pověřená osoba
R. Michejdová, skupina OV1 v 13 h, pověřená osoba K. Bernatíková

2) Didaktické testy

Termín testování: čtvrtek 20. 5. 2021

L4.A – učebna č. 5, skupina žáků dramatika v 8 h, skupina žáků hudební výchova v 9 h,
pověřená osoba Z. Machejová
H4.A ‐ učebna č. 13, skupina AJ1 v 8 h, skupina AJ2 v 9 h, pověřená osoba J. Smejkalová
K4.S – učebna č. 24, skupina OV1 v 8 h, skupina OV2 v 9 h, pověřená osoba D. Jakubcová

Žáci z předchozích projektů – učebna HV2, v 8 hodin, pověřená osoba – P. Ilkaninová

3) Ústní MZk

Termíny testování:
L4.A – pátek 11. 6. 2021, učebna č. 5, skupina žáků dramatika v 8 h, skupina žáků hudební
výchova v 9 h, pověřená osoba Z. Machejová
H4.A – pátek 4. 6. 2021, učebna č. 13, skupina AJ1 v 8 h, skupina AJ2 v 9 h, pověřená
osoba J. Smejkalová
K4.S – čtvrtek 3. 6. 2021, učebna č. 24, skupina OV1 v 8 h, skupina OV2 v 9 h, pověřená
osoba D. Jakubcová

Žáci z předchozích projektů – čtvrtek 3. 6. 2021, učebna HV2, v 8 hodin, pověřená osoba
P. Ilkaninová

Žáci, kteří se z důvodu nemoci nebo karantény nebudou moct zúčastnit výše uvedených
termínů testování, které stanovila škola, se mohou nechat ve škole otestovat kterýkoli
následující pracovní den v době od 8 do 12 hodin, nejpozději však 1 hodinu před konáním
dané maturitní zkoušky.

Žáci obdrží po provedení testování interní doklad školy o negativním výsledku testu,
kterým se prokáží v den konání maturitní zkoušky zadavateli didaktických testů a členům
zkušební maturitní komise.

Havířov 28. 4. 2021
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