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Vážení maturanti, 
 

podmínkou Vaší účasti na praktické maturitní zkoušce a následně didaktických 

testech je negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.  
 

Jako Vaše kmenová škola nabízíme možnost nechat se otestovat neinvazivními 

antigenními testy LEPU MEDICAL, a to 18. května 2021 (v den zkoušky by na to 

nebyl dostatečný časový prostor). 
 

Pokud nebudete mít test zajištěn z vlastních zdrojů (tj. přinesete potvrzení o 

negativním antigenním testu z libovolného veřejného testovacího místa, 

přičemž platnost výsledků je 7 dnů), případně se na Vás nevztahuje některá 

z níže uvedených alternativ: 
 

 doklad  o  tom,  že  uchazeč prodělal  laboratorně  potvrzené  onemocnění  COVID-19 a 

uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní; 

 certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, pokud od aplikace druhé  dávky  očkovací  látky v případě  dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 

14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 

podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, 

 
 

přijďte dne 18. 5. 2021 ředitelskou chodbou do učebny BU01, dle níže 

uvedeného rozpisu: 
 

Třída Obory Čas testování 

4.AZ Zahradnictví 8:00 – 8:45 

4.MSA Management ve sportu 9:00 – 9:45 

4.MSB Management ve sportu 10:00 – 10:45 

4.DST Stavební obnova, TZB 11:00 – 11:45 

2.NSZ Stavební provoz 12:00 – 12:30 
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2.NDP Podnikání 13:00 – 13:30 

3.D Stavební provoz, Podnikání 14:30 – 15:30 

 
Žádáme všechny maturanty, kteří nechtějí využít otestování dne 18. 5. 2021 ve 

škole, ale plánují podstoupit test v libovolném veřejném testovacím místě, 

případně se na ně vztahuje některá z uvedených alternativ, aby o této 

skutečnosti informovali svého třídního učitele. 

 

V případě dotazů týkajících se testovacího dne se můžete obrátit přímo na mě: 

e-mail: svabenska@skolajarov.cz 

telefon: 266 106 296, 773 990 228. 

 

 

Hodně štěstí u zkoušek ! 

 

Ing. Zuzana Švábenská 
 

 

V Praze dne 6. května 2021 

 

 

mailto:svabenska@skolajarov.cz

