
 

HUDEBNÍ OBOR 
 
 Předmět     den  čas výuky  učitel 

Hudebnı ́nauka 2. ročnı́k C�kyně  pondělı́ 13:50 – 14:35  Vališová A. 
Hudebnı ́nauka 2. ročnı́k B – Vimperk pondělı́ 15:00 – 15:45  Vališová P. 
Hudebnı ́nauka 3. ročnı́k A – Vimperk pondělı́ 15:50 – 16:35  Vališová P. 
Hudebnı ́nauka 4. ročnı́k Vimperk  úterý  15:30 – 16:15  Vališová A. 
Hudebnı ́nauka 5. ročnı́k Vimperk  úterý  16:20 – 17:05  Vališová A. 

 
 
VÝTVARNÝ OBOR 
 Skupina č. 2     pondělı́ 15:45 – 18:00  Fleischmannová 

Skupina č. 3     úterý  13:15 – 15:30  Fleischmannová 

Skupina č. 4     úterý  15:45 – 18:00  Fleischmannová 

Skupina č. 5     středa  14:30 – 16:45  Fleischmannová 

 
 

 
Žákovi navštěvující výše uvedenou skupinu je umožněna osobní přítomnost ve výuce za 
splnění některé z těchto podmínek: 


 

ŽÁK  

A) PROKÁŽE, ŽE 

• absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetřenı́ na přı́tomnost viru SARS-CoV-2 s 

negativnı́m výsledkem, nebo  

• absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přı́tomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s 

negativnı́m výsledkem, nebo  

• má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictvı́ C�R o provedeném očkovánı́ proti 

onemocněnı́ COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovacı́ látky v přı́padě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přı́pravku (dále jen „SPC“) 

uplynulo nejméně 14 dnı,́ nebo od aplikace prvnı́ dávky očkovacı́ látky v přı́padě 

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo  
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• prodělal laboratorně potvrzené onemocněnı́ COVID-19, uplynula u nı́ doba izolace podle 

platného mimořádného opatřenı́ Ministerstva zdravotnictvı́ a od prvnı́ho pozitivnı́ho 

POC antigennı́ho testu na přıt́omnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přı́tomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo vı́ce než 90 dnı,́ nebo  

 

B) DOLOŽÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, resp. čestné prohlášenı́ svého zákonného zástupce, že ve 

škole nebo školském zařıźenı́ absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovenı́ 

přı́tomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestovánı́ nebo povolený 

Ministerstvem zdravotnictvı́ k použitı́ laickou osobou, s negativnı́m výsledkem, nebo  

 

C) PODSTOUPÍ PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TEST na stanovenı́ přı́tomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestovánı́ nebo povolený Ministerstvem zdravotnictvı́ k 

použitı́ laickou osobou, s negativnı́m výsledkem, nebo  

 

D) PROKÁŽE POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami 

test na stanovenı́ přı́tomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestovánı ́nebo 

povolený Ministerstvem zdravotnictvı ́k použitı́ laickou osobou, s negativnıḿ výsledkem;  

 

Některý z výše uvedených dokumentů, dokladů odevzdá žák před výukou příslušnému 

učiteli. Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání. 
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