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INFORMACE ŘEDITELE SZŠ SVITAVY  

K PROVOZU ŠKOLY OD 19. DUBNA 2021 

Také od 19. dubna bude provoz školy pokračovat v režimu distanční výuky s výjimkou 

praktického vyučování v nemocnici.  

 

CO SE MĚNÍ OD 19. 4. 2020: 

 jsou umožněny skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině, 

 před konzultací se žáci otestují antigenním testem na přítomnost viru SARS CoV-2, 

 nezletilý žák musí předložit souhlas zákonného zástupce s testováním. Testování je sice 

nepovinné, ale bez testu nesmí být žák přítomen ve škole, 

 testování se neprovádí v těchto případech: 

o žák předloží potvrzení o negativním výsledku testu ne starší 48 hodin (z veřejného 

odběrového místa, z testu provedeného na praktickém vyučování v nemocnici, z testu 

provedeného při výkonu práce ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, z testování 

v domově mládeže), 

o žák předloží potvrzení o tom, že prodělal onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo 

více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; jako doklad budeme 

také uznávat vytištěný screen se SMS zprávou, kterou žák obdržel od KHS, 

o žák předloží certifikát o provedeném očkování, přičemž od data aplikace uplynulo 

nejméně 14 dní. 

CO NADÁLE PLATÍ: 

 žáci oborů PS a ZA konají prezenčně praktické vyučování v nemocnici, zde jsou také testování 

na přítomnost viru SARS CoV-2, 

 veškerá další výuka probíhá distančně, 

 mohou se konat individuální konzultace 1 žák/1 učitel, testování žáků není vyžadováno, 

 pro žáky na praktickém vyučování/konzultacích je v provozu domov mládeže, při ubytování 

jsou žáci testováni na přítomnost viru SARS CoV-2, 

 žáci a učitelé mají právo odebírat obědy za obvyklou cenu bez režijních nákladů, stravu si 

přihlašují sami, 

 žáci a učitelé na prezenční výuce mohou oběd sníst v jídelně, ostatní si stravu odeberou do 

jídlonosičů, 

 všechny osoby ve škole, domově mládeže a školní jídelně musí mít respirátor třídy FFP2. 



 

Plánované obnovení prezenční výuky praktického vyučování/odborného výcviku se odkládá 

minimálně na 26. dubna 2021. O dalších změnách budeme informovat v průběhu příštího týdne po 

schválení Vládou ČR. 

 

PŘÍLOHY:  

Informace MŠMT ke změnám v provozu škol a školských zařízeních z 12. 4. 2021 

Manuál MŠMT COVID-19 – testování ve školách (duben 2021) 

Mimořádné opatření MZČR – testování žáků 

Souhlas zákonného zástupce s antigenním testováním žáka – dokument SZŠ Svitavy 

 

 

Ve Svitavách 14. dubna 2021 

PhDr. Radim Dřímal, 

ředitel školy 

 


