
Informace pro žáky k začátku školního roku 2021/2022 
 
Vážení rodiče, milí žáci, 

věnujte prosím pozornost následujícím informacím a hygienickým pravidlům stanoveným 

Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZd) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). 

 
Preventivní screeningové testování: 

 Preventivní screeningové testování proběhne 1. září (antigenní testy) a 6. září (PCR metoda). 

 Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování 
(14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo kteří prodělali onemocnění COVID-19 (po dobu 
180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně žák, který doloží negativní výsledek 
testu provedeného v odběrovém místě. Tuto skutečnost je třeba doložit např. platným 
certifikátem. 

 
Základní hygienická pravidla: 

 dodržování zásad osobní a provozní hygieny, 

 v co nejkratším čase po příchodu do školy důkladné umytí rukou vodou a mýdlem, popř. 
provedení dezinfekce rukou, a následné dodržování hygieny rukou po celou dobu pobytu ve 
škole, 

 ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných 
opatřeních MZd (nutnost kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku, ten neprodleně 
vyhodit a následně si umýt ruce), 

 po domluvě s vyučujícím provádět opakované, krátkodobé a intenzivní větrání učeben, 

 zákaz vstupu do školy osobám s příznaky infekčního onemocnění. 

 
Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021: 
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna zakrýt si dýchací cesty při vstupu do budovy 
školy a ve společných prostorách, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je 
uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Zde také najdete případné výjimky 
z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest. 
Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka 
z testování, bude se moci zúčastnit prezenční výuky a dalších školních aktivit pouze za dodržení 
přísnějších režimových opatření, konkrétně: 

 povinnost (pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru) nosit ochranu dýchacích cest po celou 
dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (žáci nižšího 
gymnázia jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku, 
žáci vyššího gymnázia jsou povinni nosit respirátor), 

 nesmí cvičit ve vnitřních prostorách; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít 
sprchy, 

 nesmí zpívat, 

 v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob 
minimálně 1,5 metru. 

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

Celý manuál k testování a provozu škol ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 najdete na 

tomto odkazu: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-

testovani.pdf. 

Uvedené informace budeme průběžně aktualizovat na základě podkladů MZd a MŠMT. 

Děkujeme vám za zodpovědný přístup. V případě dotazů se prosím obraťte na třídní učitele, kteří 

mají aktuální informace k dispozici. 
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