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INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. KVĚTNA 2021 

  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne                       
29. dubna 2021 došlo k vydání:    

Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti 
mění následující:   

 preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, 
nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní 
přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí 
bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu 
testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování zaměstnanců ve 
školách, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:  

od 3. 5. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele stanovena pouze   jedna   
frekvence povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Sjednocuje 
se tedy frekvence testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo 
studenty, s ostatními zaměstnanci škol a školských zařízení přítomnými na pracovišti.  

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení 
povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této 
skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient 
nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně 
testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.  
 
Nadále zůstává v platnosti: 

 Umožňuje se odborný výcvik žáků všech ročníků bez omezení počtu žáků v plném rozsahu. 

 Osobní účast žáků na odborném výcviku a na ubytování na domově mládeže je podmíněna 
povinným testováním dle platného mimořádného opatření. 

 Žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávněni ubytovat se na domově mládeže  v neděli. V době 
od 17:30 do 20:30 hodin bude probíhat testování Ag testy.  

 Všichni žáci přihlášení ke stravování ve školním roce 2020/2021 mají zajištěnou stravu. 
V případě, že se nebudou výuky účastnit, jsou povinni se řádně omluvit v souladu se školním 
řádem a odhlásit si stravu do 12:00 hodin předcházejícího dne. 

 Výuka probíhá podle pokynů učitelů odborného výcviku. Žáci se účastní odborného výcviku  
v souladu s rozpisem. 

 Teoretická výuka probíhá i nadále distančně, popř. formou konzultací (individuálních nebo 
skupinových) podle pokynů vyučujících. 
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