
 

 
 

 

 
 
 

MOŽNOST SKUPINOVÝCH KONZULTACÍ OD 19. 4. 2021  
 

Mimořádným opatřením MZDR nad rámec dosud platných výjimek se účinností od 19. dubna 2021 

povolují  

                                        skupinové konzultace žáků maturitních ročníků 

anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné 

skupině s dodržováním všech zvýšených hygienických opatření (respirátor, odstupy, dezinfekce rukou). 

Účast žáka na skupinové konzultaci je dobrovolná. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI ŽÁKA NA SKUPINOVÉ KONZULTACI 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, 

ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy) 

b)  podstoupí preventivní antigenní samotestování ve vstupních prostorách školy s negativním 

výsledkem s frekvencí dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek). Nebude-li žák v termínu testování ve škole, 

bude se testovat i v jiný den jeho příchodu.  

 Podmínka podle písmene b) se považuje za splněnou, pokud se žák ve škole prokáže  

a) dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba 

izolace a od prvního pozitivního antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní,   

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu 

nebo PCR testu, který není starší než 48 hodin 

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, 

pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní (v případě 

jednodávkového schématu nejméně 14 dní od její aplikace)   

 

ORGANIZACE SKUPINOVÝCH KONZULTACÍ 

1. Skupinové konzultace budou probíhat v čase vyučovacích hodin i v učebnách dle stálého rozvrhu. 

2. Zájemci o konzultaci se přihlašují vždy svému vyučujícímu e-mailem (e-mailové adresy pedagogů 

na školním webu Kontakty → Zaměstnanci). Přihlášení zasílají v kopii současně také paní 

zástupkyni marcela.kepakova@oa-poruba.cz.  

3. Na konzultace celého následujícího týdne se přihlašují vždy nejpozději do předcházejícího pátku 

do 12:00 hod. Např. na všechny konzultace v týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 se přihlásí nejpozději 

do 12:00 hod v pátek 16. 4. 2021. 

4. Na konzultace/konzultaci se v daný den musí dostavit min. 30 min před zahájením hodiny 

z důvodu testování. 
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