
Teoretická výuka  bude ve všech ročnících probíhat distančním způsobem. Distanční 
výuka je pro všechny žáky povinná na základě § 184 a školského zákona. V době od 26. 
04. 2021 do odvolání budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy 
pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) a skupinové konzultace žáků 
závěrečných ročníků, nebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v 
maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Konzultace budou probíhat na základě 
předchozí vzájemné dohody mezi učitelem a žákem/žáky.  Rovněž bude umožněno 
konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek pro žáky 
závěrečných ročníků, dále závěrečných a maturitních zkoušek. Po celou dobu pobytu 
ve škole jsou všechny osoby povinné používat na ochranu dýchacích cest (úst i nosu) 
respirátory FFP2 nebo KN95. V případě skupinových konzultací bude nutno provádět u 
žáků i pedagogických pracovníků preventivní antigenní testy s frekvencí 2x týdně. 

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence 
zdravotnického personálu. 
Ilustrační video ZDE   https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 
Návod ZDE  https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf 
Informace MŠMT k testování ZDE  https://testovani.edu.cz/ 

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se 
provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny 
testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test 
se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den 
termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Testování se neprovádí u: 

1. osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-COV-2 
nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod. (u MZ a ZZ – 7 dnů), 
a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19, 

2. osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu 
podle platného mimořádného opatření MZ 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, 

3. osob, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění 
COVID-19, a od aplikace 1. / 2. očkovací látky (v případě jednodávkového / 
dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf
https://testovani.edu.cz/

