
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ  NA 

PRAKTICKÉM VYUČOVÁNÍ  OD 26. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ 

Na základě mimořádného opatření MZDR ze dne 19. dubna 2021, Č.j.: MZDR 14600/2021-

3/MIN/KAN, je povolena přítomnost žáků na prezenční výuce praktického vyučování (odborný 

výcvik) za podmínky účasti na testování antigenním testem ve škole. Testování bude probíhat 

v prostorách haly (před jídelnou) nových dílen SŠT v Mostě, tzv. samoodběrem, a to 

v pondělí a ve čtvrtek (každý týden) od 8 hodin. Bez testování žák nebude vpuštěn do 

prostor školy SŠT Most. 

Testování se neprovádí u žáků: 

 kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více jak 90 dnů (nutno 

prokazatelně doložit – od Hygieny či od lékaře). Pokud nedoloží účastní se testování, 

 kteří mají certifikát MZDR ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (14 

dnů po 2 vakcinaci – nutno prokazatelně doložit). 

Testování žáků SŠT Most, pro praktickou výuku OV bude probíhat: 

 každý týden v pondělí a ve čtvrtek v prostorách haly nových dílen školy, a to vždy 

bezprostředně po příchodu do školy, a to dle pokynů dozoru, 

 každý žák provede testování antigenním testem formou tzv. samoodběrem 

s výsledkem: 

- negativní – přechází na svou dílnu k OV, 

- pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází ze školy, škola 

oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit 

praktickému lékaři, 

 i pro žáky vykonávající OV na externích pracovištích, vyjma žáků oboru Jezdec a 

chovatel koní: 

- negativní – odchází na externí pracoviště, 

- pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází ze školy, škola 

oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit 

praktickému lékaři a externímu pracovišti, 

 žáci oboru Jezdec a chovatel koní, se budou testovat přímo na pracovišti ve Svinčicích, 

dle harmonogramu jako ve škole (dozor UOV Martin Vávra): 

- negativní – vykonává OV ve Svinčicích, 

- pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází, UOV (Martin Vávra) 

oznamuje zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit 

praktickému lékaři, 

 žákům je nařízeno dodržování hygienických opatření – ve všech prostorách školy a na 

externích pracovištích – zakrytí horních cest dýchacích a dezinfekce rukou, 

 instruktážní video – testování samoodběrem 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 

Organizace testování 

 Žáci při příchodu setrvávají před hlavním vstupem do prostor OV a řídí se pokyny dozoru. 

 Testování je prováděno na 3 testovacích místech – každé místo má určené třídy pro 

testování: 

Lichý týden:   1.   2.   3 

    JT1, TZP3, ZAP2, E1, E3, IMS1, INJ3 AM2, OKO2, SM2, 

     ZAP3      TZP2 

        

Sudý týden:   1.   2.   3 

    MSM1, IMT2, SMO1, TRP1, ZAP1, AM1, E2, MOJ3, ZP1, 

     SMO3   AMT3  

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20


 

 Po provedení testu žáci vycházejí před vchod a čekají na výsledek testu: 

negativní – přechází na svou dílnu k OV, 

pozitivní – obdrží osvědčení o pozitivním testu, okamžitě odchází ze školy, škola oznamuje 

zákonnému zástupci, žák či zákonný zástupce je povinen vše ohlásit praktickému lékaři, 

 

 

          vedení školy 

             SŠT Most 


