
 

 

 

 

   

Střední odborná škola Jarov 

190 00 Praha 9, Učňovská 100/1 

 

Pokyny pro nástup žáků k prezenční výuce v týdnu od 24. 5. 2021 
 

Dne 24. 5. 2021 nastupují k prezenční výuce všichni žáci školy. 
 

 

Informace pro žáky studijních oborů skupiny M a L (SOŠ) a pro žáky učebních oborů 

skupiny H (SOU):  
 

V pondělí 24. 5. 2021 budou žáci, kteří mají v tomto týdnu dle platného rozvrhu teoretické 

vyučování, testováni antigenními testy, a to po třídách dle harmonogramu v příloze. V rámci 

tohoto testování budou současně žáci seznámeni s náhradním programem na úterý 25. 5. 

2021, kdy ve škole probíhají maturitní zkoušky – didaktické testy společné části maturitní 

zkoušky. Žáci, kteří mají v tomto týdnu dle platného rozvrhu odborný výcvik, budou 

testováni na pracovištích odborného výcviku. 

Testování žáků dle přiloženého harmonogramu proběhne na tzv. „červené chodbě“ v 

prostorách dílen, přičemž do školy žáci vstoupí přes hlavní vestibul, odkud budou 

navigováni na místo, kde proběhne jejich otestování. Připomínáme, že každý žák musí být 

jednou týdně testován antigenním testem, aby se mohl účastnit výuky, eventuálně dalších 

akcí pořádaných školou (exkurze apod.). Žáci, kteří se nedostaví v pondělí 24. 5. 2021 

k antigennímu testování, se musí dostavit v úterý 25. 5. 2021 v čase 7:30 až 9:00 hodin do 

vestibulu školy, kde budou vyzvednuti a podstoupí dodatečné testování antigenním testem. 

Tito žáci se tak nebudou moci účastnit úterního mimoškolního programu. Od středy 26. 5. 

2021 již bude probíhat standardní prezenční výuka ve škole teorie, a to dle platného rozvrhu 

a případného suplování.  

Tato informace se netýká žáků maturitních ročníků – 4.MSA, 4.MSB, 4.DST, 4.AZ, 2.NSZ, 

2.NDP a 3.D, kteří budou od 24. 5. 2021 psát didaktické maturitní testy a antigenně 

testováni byli již 18. 5. 2021. 

 

 

Informace pro žáky učebních oborů skupiny E (OU): 
 

Žáci oborů skupiny E, tj. žáci odborného učiliště, kteří mají v pondělí 24. 5. 2021 teoretické 

vyučování budou testováni přímo v budově odborného učiliště (škola teorie).  Žáci, kteří mají 

v tomto týdnu dle platného rozvrhu odborný výcvik, budou testováni na pracovištích 

odborného výcviku. Žáci oborů skupiny E, tj. žáci odborného učiliště, nastupují do školy 

teorie i na odborný výcvik zcela dle platného rozvrhu. 

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností se obracejte na svého třídního učitele. 

 

 

V Praze dne 20. 5. 2021 

http://4.az/
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Příloha: 

 

Harmonogram antigenního testování žáků studijních oborů skupiny M + L (SOŠ) a žáků 

učebních oborů skupiny H (SOU), kteří mají v týdnu od 24. 5. 2021 dle platného rozvrhu 

teoretické vyučování 

 

Třída Příchod (hod.) Odchod (hod.) 

1.IZM 7:40 8:00 

1.MP 8:00 8:20 

1.SPZ 8:20 8:40 

1.TTE 8:40 9:00 

3.MSA 9:00 9:20 

3.MSB 9:20 9:40 

1.MSA 9:40 10:00 

1.MSB 10:00 10:20 

1.DS 10:20 10:40 

2.I 10:40 11:00 

2.T 11:00 11:20 

2.TTE 11:20 11:40 

2.CZ 11:40 12:00 

2.TZ + 1.TZ 12:40 13:00 

2.MSA 13:00 13:20 

2.MSB 13:20 13:40 

2.DS + 3.DS 13:40 14:00 

3.KKK 14:00 14:20 

3.SZZ 14:20 14:40 

3.TZ 14:40 15:00 

1.CZ 15:00 15:20 

1.NDP + 1.NSZ 15:20 15:50 
 


