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Příkaz ředitelky školy – č. 20/2021 

 

DATUM:     2021-05-19 

KOMU:     všem zaměstnancům a žákům školy 

OD KOHO: Mgr. Vladislava Kulhánková 

VĚC:    Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021 

 Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování 

žáků s účinností od 24. 5. 2021, kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování 

podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního 

testování na jedenkrát týdně. Zároveň je stanovena povinnost testování také žáků a studentů, 

kteří se nově účastní teoretické výuky. 

Test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole/školském zařízení v daném 

týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy, popř. školského 

zařízení. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den 

jeho příchodu (zajišťuje třídní učitel). Pro účely testování se používají výhradně centrálně 

distribuované školní testy, použití vlastních testů není povoleno. 

 

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu  

ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021, oproti současnosti mění 

následující: 

• na střední škole je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, 

• nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování  

a teoretické přípravě, 

• homogenita tříd a skupin není povinná, 

• nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení, přítomnost žáků 

se ve vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje, 

• nově se závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v 

místnosti, 

• v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení 

ochrany dýchacích cest ve všech prostorách školy. 
  

  

In Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021, MŠMT 18. 5. 2021. 

 
 

Mgr. Vladislava Kulhánková v. r. 

ředitelka školy 


