
Pravidla provozu školy od 1. 9. 2021 
(usnesení vlády z 30. 7. 2021 a doporučení MŠMT) 

 

1) Testování: 1. 9. 2021 se žáci ve své kmenové třídě během zahájení školního roku podrobí 
preventivnímu testování antigenními testy. Testování se netýká žáků, kteří řádně dokončili 
očkování – 14 dnů po dokončeném očkování (předloží doklad), nebo předloží platný negativní 
test z odběrového místa, nebo doloží, že prodělali nemoc Covid-19 v předešlých 180 dnech.  
Dále se bude testovat 6. a 9. září 2021, vždy 1. vyučovací hodinu. Další testování se bude odvíjet 
od epidemiologické situace v okrese. Žáci primy budou podruhé otestováni před odjezdem na 
adaptační kurz. 
Pokud žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, odebere se bezprostředně po 
svém příchodu do kanceláře školy, kde bude otestován. 
 

2) Odpovídající ochranné prostředky dýchacích cest nemusí žáci a vyučující splňující podmínky bodu 
1) používat při vzdělávání, jestliže sedí v lavici. Respirátory je povinnost nosit ve společných 
prostorách, jako jsou chodby, šatny, knihovna apod. Ve vnějších prostorách je třeba dodržovat 
rozestupy 1,5 m. Žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia mohou nosit roušky.  
Žák, který nesplňuje podmínky bodu 1), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po 
celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a nesmí zpívat. Z této povinnosti 
jsou vyjmuty osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 
prostředek dýchacích cest, a prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením. 
 

3) V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován od ostatních osob v samostatné místnosti 
ve 2.patře, škola bude kontaktovat zákonné zástupce a dohodnou se na způsobu návratu domů. 
Zletilý žák bez zbytečného odkladu opouští školu. Škola vydá testované osobě nebo zákonnému 
zástupci potvrzení o pozitivním výsledku AG testu. Ti jsou povinni informovat všeobecného 
praktického, dětského nebo dorostového lékaře, který je povinen rozhodnout o vyšetření 
metodou RT-PCR.  
Žák se může vrátit k prezenční výuce po předložení negativního konfirmačního testu  
RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí 
infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole a 
všechny dotčené osoby se mohou vrátit k prezenční výuce.  
 

4) Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo 
pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost 
ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka s pozitivním výsledkem 
preventivního antigenního testu. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, 
kteří prodělali onemocnění Covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. 
 

5) Jestliže žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku, nemůže mu škola umožnit osobní 
přítomnost na vzdělávání. Škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání 
distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. 


