Testování žáků v rámci konání maturitních zkoušek
Testování se provádí před zahájením praktické části i ústní části maturitní zkoušky na místě k tomu
vyhrazeném za dozoru pověřené osoby. Žák (student) i při negativním testu nesmí vykazovat žádné
příznaky onemocnění COVID-19.
Žáci jsou povinni po celou dobu vykonávání maturitní zkoušky mít nasazenou roušku a dodržovat
protiepidemiologická opatření.
Testování se neprovádí u osob, které:
a) Doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém
místě, který není starší než 48 hodin.
b) Absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od
prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost doloží potvrzením od lékaře,
lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě apod.
c) Mají vystavení certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti COVID-19 a
od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů.
d) Tyto osoby současně nesmějí vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Poučení o nutných opatřeních během návratu domů v případě pozitivního antigenního
testu
Zletilý žák bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické
výuky/odborné praxe.
Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, s jehož souhlasem a po náležitém poučení
o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do
doby převzetí zákonným zástupcem.
Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák
pozitivně testován. Žák nebo jeho zákonný zástupce, je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým
dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru
všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen
rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku
k tomuto vyšetření.
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