
Testování žáků před skupinovými konzultacemi a před všemi 

částmi maturitní zkoušky 

 od 19. 4. 2021 

1. Žáci vcházejí do školy vchodem k bazénu ze dvora školy. 

2. Testovacím místem žáků je velká tělocvična: 

a) Skupinové konzultace – žáci se dostaví do tělocvičny k testování 

nejméně 30 minut před začátkem konzultace.  

b) Všechny části maturitní zkoušky (včetně opravných MZ) – žáci  

se dostaví do tělocvičny k testování nejméně 60 minut před začátkem 

zkoušky. 

 

Postup testování 

1. Žák se řídí pokyny zaměstnanců školy – obsluhy testovacího místa -  

a dodržuje obecně platná pravidla 3R – ruce, respirátor, rozestup. 

2. U vstupu do sportovního areálu si žák vydezinfikuje ruce. 

3. Ve velké tělocvičně obdrží od obsluhy testovacího místa testovací sadu  

a návod na provedení testu (návod je možné najít na internetových 

stránkách školy, včetně videonávodu). 

4. Žák se odebere k lavicím v tělocvičně, kde provede dle podrobného 

návodu samoodběr vzorku sliznice a test na koronavirus. Žák vyčká cca 15 

minut na jeho výsledek. 

5. Do výsledku testu setrvá žák na místě, kde provedl samoodběr a s nikým  

se nekontaktuje. 

6. Výsledek testu předloží žák obsluze testovacího místa. 

7. Je-li výsledek pozitivní, vystaví obsluha žákovi písemné potvrzení a ihned 

informuje ředitelku školy. Žák okamžitě opouští areál školy a kontaktuje 

telefonicky svého lékaře a rodiče. 

8. Škola je povinna pozitivní výsledek hlásit do příslušné aplikace a Krajské 

hygienické stanici. 

9. Je-li výsledek negativní, žák odchází na konzultaci pod dohledem 

vyučujícího, který skupinovou konzultaci svolával, nebo odchází  

na zkoušku do příslušné učebny.  

 

 



10. PLATNOST NEGATIVNÍHO TESTU 

a) Skupinové konzultace 

Negativní výsledek testu je platný po dobu dvou dnů, tj. daný den  

a následující den. V případě další konzultace v témže týdnu se žák musí 

podrobit testování znovu (např. test je realizován v úterý, druhý test  

se realizuje ve čtvrtek apod.). 

b) Všechny části maturitní zkoušky 

Negativní výsledek testu je platný po dobu sedmi dnů.  

11. Žák vstupuje do školy vždy vchodem ze dvora školy, a to i v případě,  

že v daný den není potřeba, aby byl testován – evidenci o testování žáků 

opakovaně pozvaných v jednom týdnu na skupinovou konzultaci si vede 

příslušný učitel, který sdělí ne/potřebnost testování žáka obsluze 

testovacího místa. 

 

Poznámka: 

V případě individuální konzultace žák vstupuje do školy recepcí a není testován. 

 

 

 

19. 4. 2021       Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy 


