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TESTOVÁNÍ NA COVID-19 – MATURITNÍ (MZ) A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (ZZ)
•

•

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
o

negativní test,

o

žádné příznaky onemocnění Covid-19.

Pro účast žáků, členů zkušební komise a dalších osob na MZ a ZZ platí, že tyto
osoby musí být testovány na Covid-19 testem, který není starší 7 dní.

•

Škola bude organizovat testování v budově školy dle harmonogramu na webu
školy v sekci maturita.

•

•

Pozitivní test
o

člen komise – výměna člena komise, náhradní termín zkoušky,

o

předseda zkušební komise – řeší krajský úřad,

o

žák – nárok na náhradní termín:
▪

DT – mimořádný termín

▪

Profilové zkoušky – náhradní termín

Testování ve škole probíhá tzv. samoodběrem – není nutná asistence
zdravotního personálu.

•

Škola využívá testy značky Singclean.

•

Testování se neprovádí u osob:
o

které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního
testu, provedený na odběrovém místě. Test nesmí být starší 7 dnů.

o

které doloží, že absolvovaly z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci
podle platného mimořádného opatření a zároveň neuplynulo více než
90 dnů od prvního TR-PCR testu s pozitivním výsledkem.

o

které

mají

vystavený

certifikát

Ministerstva

zdravotnictví

ČR

o

provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14
dnů.
•

Testování je prováděno v předem připravené učebně, která splňuje hygienické
požadavky.

•

Žáci budou před testováním seznámeni s provedením testu (výklad, manuál) a
bude na ně dohlížet pedagogický pracovník.

•

Ústních MZ nebo ZZ se mohou účastnit mohou účastnit osoby z řad veřejnosti,
musí ale doložit negativní výsledek testu.
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•

V prostorách školy je povinný respirátor třídy FFP2 nebo jeho obdoba. Musí být
nasazen i v průběhu všech zkoušek.

•

Rozmístění lavic na praktické a písemné zkoušky – rozestupy 1,5 m.

•

Maximální počet žáků v učebně je 20.

Ochrana osobních údajů
K výsledkům testu žáka nebo jiné osoby mají přístup jen pověření pracovníci školy –
dohlížející osoby a ředitel školy. Vzhledem k tomu, že testování je prováděno na
základě zákona o ochraně veřejného zdraví, škola nemusí vyžadovat souhlas se
zpracováním údajů. Seznamy testovaných žáků, případně potvrzení o testech mimo
školu budou uchovány do konce školního roku 2020/2021, poté budou skartovány.

V Novém Jičíně 13. 4. 2021
Mgr. Aleš Medek
ředitel školy
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