
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 
Adresa: Kouřílkova 8, 750 00 Přerov 
         

             
           V Přerově dne 30. 04. 2021 
 

Informace a pokyny ředitele školy k testování od 3. května 2021 do odvolání:  

V návaznosti na informace MŠMT k provozu škol s účinností od 3. května 2021,  vydávám tyto 
informace a pokyny k TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ na naší SŠT, a to  

s účinností od pondělí 3. května 2021 do odvolání. 

Od pondělí 3. května 2021 (včetně) platí následující pravidla pro testování: 

1) Všeobecné informace: 

Žáci přicházející na PREZENČNÍ PRAKTICKOU VÝUKU nebo žáci, kteří přicházejí na SKUPINOVÉ 

KONZULTACE NA TEORETICKÉ VÝUCE, jsou povinni při vstupu do školy použít dezinfekci a 

dobrovolně se podrobit testování na předepsaném místě (viz bod 2 níže v textu).  

Žáci při testování předloží „Souhlas s testováním“. Pokud testování odmítnou, nebudou se moci 

účastnit praktické výuky nebo skupinových konzultací. 

Všichni žáci, kteří projdou testováním, obdrží doklad, „potvrzení o negativním testování“, který je 

opravňuje ke vstupu do školy. Tímto dokladem se žáci budou prokazovat při příchodu do 

školy během celého vyučovacího týdne: zejména na hlavní vrátnici, resp. jej předloží svým 

vyučujícím, nebo na vyzvání kteréhokoli zaměstnance školy. 

Hygienická pravidla dodržují i žáci, kteří jdou na individuální konzultaci, včetně nošení roušek. 

Nemusí se účastnit testování, ale dobrovolně se podrobí měření teploty a u  vrátnice vyplní čestné 

prohlášení, že nejsou pozitivní na  covid – 19. Pro tyto pozvané žáky si přijdou příslušní pedagogové 

na hlavní vrátnici nebo budou žáci již předem zapsáni v seznamu pozvaných. 

2) Testovací místa: 

A) Tělocvična: pro žáky všech oborů strojních na ulici Kouřílkova 8.  

Organizačně zajistí Mgr. Roman Novotný, ZŘTV  

B) Aula v pavilonu P2: pro žáky všech oborů stavebních a SUS.  

Organizačně zajistí: Miloš Čech, vedoucí učitel OV 

C) Odloučené pracoviště: pro automechaniky a zámečníky 2. + 3. ročníku, kteří navštěvují 

OV na OP 9. května. 

Organizačně zajistí: Miroslav Doležel, vedoucí učitel OV 



3) Organizace a průběh testování bude probíhat takto: 

A) Praktická výuka (tzn. odborný výcvik nebo praxe): bude probíhat prezenčně podle platného 

týdenního rozvrhu a dostaví se na ni žáci všech ročníků a všech oborů povinně. 

 Testování žáků bude probíhat 1x týdně, a to buď v pondělí na místech uvedených v bodě 2, 
nebo bude 

od úterý testování probíhat v tělocvičně, a to pro žáky školy v 1. den jejich nástupu 
na praktickou výuku nebo pro žáky po nemoci nebo pro žáky přicházející na skupinové 
konzultace. 

 Žákům se bude vydávat i barevná kartička - doklad potvrzující platnost negativního testování. 
Bude sloužit i k urychlení průchodu přes vrátnici do dílen nebo školy na další dny. 

 Pravidelný úklid a dezinfekci zajistí uklízečky. 

Konkrétní časy testování sdělí žákům jejich učitelé odborné výchovy (UOV ). 

B) Teoretická výuka: i nadále platí individuální konzultace nebo skupinové konzultace pro max. 

6 žáků po domluvě s vyučujícími a třídními učiteli jednotlivých tříd. Pro skupinové konzultace 

platí povinnost žáků podřídit se testování (viz výše bod 1). 

 Testování žáků přicházejících na skupinové konzultace bude probíhat v tělocvičně v pracovní 
dny od 6:30 do 10:00 hodin.  

 Testování pedagogických pracovníků bude nadále pokračovat v pracovní dny od 6:30 - 7:30 
hodin.  

 Rezervace testovacích skupin v max. počtu šesti žáků zajistí vyučující předmětu do 
konzultačního rozvrhu pro daný den.  

 Časový plán rozvrhu pro testování:  
6:30 - 7:30 - testování pedagogických pracovníků  
7:30 - 8:00 - testování žáků pro 6 skupin po 6 žácích 
8:00 - 8:30 - testování žáků pro 6 skupin po 6 žácích 
8:30 - 9:00 - testování žáků pro 6 skupin po 6 žácích 
9:00 - 9:30 - testování žáků pro 6 skupin po 6 žácích 
9:30 - 10:00 - testování žáků pro 6 skupin po 6 žácích 

Pedagogický dozor při testování žáků zajistí vyučující konzultované skupiny.  

 Pravidelný úklid a dezinfekci zajistí uklízečky. 

 Administraci testování zajistí v tělocvičně ZŘTV. 

V Přerově dne 30. dubna 2021 

Navrhují: Ing. M. Anděl, ZŘPV, Mgr. R. Novotný, ZŘTV 

Schválil:  

Mgr. František Šober 

ředitel školy 


