
 
 

Pravidla provozu školy od 1. 9. 2021 
(dle Mimořádného opatření Min. zdravotnictví z 16. 8. 2021 a doporučení MŠMT ze 17. 8. 2021) 

1) Testování:  

 1. 9. 2021 v 8.00 proběhne preventivní („screeningové“) testování antigenními 

testy v kmenových třídách (třídní vyučující); společné slavností zahájení 

neproběhne; studenty 1. ročníků a primy si na nádvoří školy vyzvednou třídní 

vyučující a doprovodí je do kmenových učeben k otestování 

 v případě zjevných příznaků respiračního onemocnění nebude žák vpuštěn do 

budovy školy, škola kontaktuje zákonné zástupce 

 škola použije neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. RAT – rychlé 

antigenní testy) dodané zřizovatelem 

 testování se netýká žáků:  

o kteří řádně dokončili očkování – min. 14 dnů po dokončeném očkování 

(předloží doklad – certifikát) 

o předloží platný negativní test z odběrového místa (platnost AG testu = 72 

hodin; platnost RT-PCR testu = 7 dní) 

o doloží, že prodělali nemoc Covid-19 v předešlých 180 dnech (180 dní od 

pozitivního testu, zároveň po uplynutí karantény, lékařské potvrzení) 

 dále se bude testovat 6. a 9. září 2021 před vyučováním; další testování se bude 

odvíjet od epidemiologické situace v okrese 

 pokud žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, provede si test 

před kanceláří (ve vestibulu školy) bezprostředně po svém příchodu do školy 

(nebo doloží platné alternativy – viz výše – kontaktuje třídního učitele) 

 

2) Odpovídající ochranné prostředky dýchacích cest:  

 respirátory (FFP2, KN-95, včetně nano-roušek splňujících tyto normy) je povinné 

nosit ve všech vnitřních společných prostorách (chodby, šatny, knihovna, jídelna 

před usednutím ke konzumaci, WC atd.) 

 nemusí žáci splňující podmínky bodu 1) používat při vzdělávání, jestliže sedí 

v lavici v učebně 

 žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia mohou nosit roušky (místo respirátorů) 

 ve vnějších prostorách je třeba dodržovat rozestupy 1,5 m 

 žák, který nesplňuje podmínky bodu 1 (otestování nebo jeho alternativy), bude 

mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí 

cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, svačit může pouze vsedě a 

samostatně. Z této povinnosti jsou vyjmuty osoby, které nemohou mít ze 

závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, 

pokud prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením. 

 

3) V případě pozitivního výsledku testu:  

 bude nezletilý žák izolován od ostatních osob v samostatné místnosti, škola bude 

kontaktovat zákonné zástupce a dohodnou se na způsobu návratu domů  

 zletilý žák bez zbytečného odkladu opustí školu 



 
 

 škola vydá testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním 

výsledku AG testu – ti (zletilý žák či zákonný zástupce) 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) V případě pozitivního kontaktu: 

 žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem 

nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek testu, se 

neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu osoby 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 (*teprve pokud z epidemiologických důvodů absence v dané třídě 

přesáhne 50%, zahájí se distanční výuka) 

 škola postupuje obdobně jako při běžné absenci (dítě či žák musí být omluven 

v souladu se školním řádem) 

 

6) Čestné prohlášení o negativním testu ve škole: 

 žák má možnost vytisknout si čestné prohlášení o negativním AG testu 

provedeném ve škole prostřednictvím systému Bakaláři – Potvrzení COVID-19. 
Návod k postupu najdete na elektronické nástěnce školy zde. 

 

7) Pokud má dítě nebo žák pozitivní výsledek testu mimo školu: 

 a byl 2 dny před provedením testu osobně přítomen ve škole, je žák nebo 

zákonný zástupce povinen nahlásit tuto skutečnost škole 

 

 

https://www.gymstr.cz/data/soubory/339_navod_-_cestne_prohlaseni_o_ag_testu_bakalari.pdf

