Testování maturantů na covid-19
a třídnické hodiny v pátek 21. května 2021
Od pondělí 24. května budou ve škole probíhat didaktické testy společné části maturitní zkoušky
z M, M+, Čj a cizích jazyků.
Žáci se jich mohou zúčastnit pouze v případě, kdy byla ověřena jejich negativita na covid-19.
Stanovujeme proto všem žákům oktáv povinnost dostavit se do školy v pátek 21. května.
Účast všech žáků ověří třídní učitelé.
Maturanti mohou prokázat svou negativitu na covid-19 dvěma možnými způsoby:
• nechají se ve škole otestovat antigenním testem,
• předloží náhradní doklad.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že student prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula
u něho doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly
provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného
opatření k provádění testů,
c) certifikátem 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 uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací
látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
Žáci se dostaví do Beuronské kaple vchodem z Alejní ulice podle rozpisu:
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Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit!
Absenci z vážných důvodů je nutno včas omluvit třídnímu učiteli! Do školy nebude umožněn
přístup žákům, kteří se na testování nedostaví!
Po testování na covid-19 žáci odejdou z budovy školy. Od 13:40 proběhnou prezenční třídnické
hodiny dle rozpisu v rozvrhu. Vstup do školy bude umožněn žákům přes kolárnu, až od 13:15 hod. Do
školy mohou vstoupit pouze žáci, jejichž covid negativita byla ověřena. Přes kolárnu budou žáci
vstupovat i na didaktické testy ve dnech 24. - 26. května 2021. Samozřejmostí je respirátor typu FFP 2.
Na třídnických hodinách bude žákům předáno vysvědčení a předsedové maturitních komisí jim
sdělí známky z profilových písemek.
Informace k průběhu maturitních zkoušek obdrží studenti od zástupkyně Mgr. Marcely Řehákové
a od třídních učitelů.
Věra Ševčíková

