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Testování na Covid 19 
vnitřní směrnice 

 

Testování ve škole     
Přítomnost na prezenční výuce bude podmíněna účastí na testování.  

 Testování se bude vždy provádět bezprostředně po příchodu do školy (první hodinu) 
vždy první vyučující den v týdnu.  

 Z důvodu omezení kontaktů v uzavřených prostorách před testováním bude škola 
otevřena v 8,00 hod. Do té doby se žáci zdržují v prostorách školního areálu a dodržují 
nařízená opatření (respirátory, rozestupy).  

 Pokud začíná vyučování později než 1. vyučovací hodinu, dostaví se do učeben chvíli 
před začátkem vyučování 

 Při příchodu do budovy školy je povinnost vydezinfikovat si ruce a ochrana úst a nosu 
(chirurgická rouška nebo respirátor) 

 Ve škole na nástěnkách bude rozvěšen rozpis učeben, ve kterých bude probíhat 
testování. Učebny budou větrané a je nutné dodržovat rozestupy 

 Na testování bude dohlížet vyučující  daného předmětu, který rozdá testy a podá 
informaci ohledně postupu.  

 Rozvrh praktických předmětů je postaven tak, že testování bude probíhat 1x týdně. 
 

Pokud student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, 
nahlásí se v kanceláři školy (na Zámečku – v kanceláři v 1. patře, v Křimicích v kanceláři u pí  
Berouskové, popř. Kolářové). 
Pokud se některý student nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat 
v první den jeho přítomnosti (nahlásí se v kanceláři školy). 
 
 
Testování se neprovádí u studentů, kteří předloží negativní výsledek testu, který není starší než 
48 hodin a pokud student nemá příznaky onemocnění. 
Testování se nebude provádět u studentů, kteří prodělali onemocnění Covid 19 a od prvního 
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více jak 90 dní. Tuto skutečnost je třeba 
prokazatelně doložit, např. potvrzením od lékaře. 
Testování se nebude provádět u studentů, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva 
zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, a od aplikace druhé dávky 
uplynulo nejméně 14 dní.  
Testování se neprovádí u studentů, kteří doloží potvrzení o negativním testu z internátů, 
případně jiného průkazného zdroje. 
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Testování před maturitní zkouškou 
 
Maturitní zkoušky se může zúčastnit student, který se prokáže dokladem o negativním výsledku 
testu, který není starší déle než 7 dní. Pokud se student neprokáže výše uvedeným dokladem, 
bude testován zdarma ve škole antigenním testem. 
Z důvodu, že antigenní testy nejsou 100% spolehlivé, nabízíme testování s předstihem přímo ve 
škole. Pokud studentovi vyjde pozitivní antigenní test ve škole, je mu dán dostatečný prostor, 
aby si zajistil PCR test, který má přesnější výsledky. Může tedy nastat situace, že studentovi ve 
škole vyjde pozitivní antigenní test, pokud následně provedený PCR test bude s negativním 
výsledkem a prokáže se jím při příštím příchodu do školy, bude vpuštěn do budovy školy a může 
konat zkoušku. 
 
Termíny testování: 
17. 5. -  dobrovolné testování v dopoledních hodinách. 
20. 5.  a 21. 5. budou žáci testováni před odevzdáním praktických maturit. Test z těchto dní 
bude platný i na didaktické testy, které jsou 24. 5. a 25. 5.  
25. 5. -  testování proběhne po didaktickém testu z českého jazyk. Tento test  bude platný na 
ústní obhajoby, které proběhnou 31. 5. a 1. 6.  
31. 5. a 1. 6. testování po ukončení obhajoby praktické maturity bude platné pro ústní maturitní 
zkoušky. 
 
Studenti nejsou povinni se účastnit testování u výše uvedených termínů, ale jsou povinni při 
příchodu do školy se prokázat dokladem o negativním výsledku testu, který není starších než 7 
dní a který provedl poskytovatel zdravotních služeb a zároveň nemají příznaky onemocnění. 
 
 
 
 
V Plzni dne 20. 4. 2021    ______________________________ 
        Mgr. Renata Šindelářová 
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