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Informace k opětovnému nástupu  žáků Gymnázia a SOŠ, Plasy, do školy a ubytované žáky 
domova mládeže  platné od 24.5.2021 

 
Vážení rodiče, milí žáci,  
od 24. května 2021  zahajuje škola prezenční výuku v plném rozsahu. Na základě pokynů MŠMT jsme pro 
přehlednost  dopracovali všechny poslední, aktuálně obdržené,  informace.  
Před odjezdem žáků do školy nebo domova mládeže je třeba mít na paměti zejména to, že: 
 
1. pokud se žák necítí zdráv, zůstane doma. Osoba s příznaky respiračního/infekčního onemocnění nemůže 
do budovy školy a domova mládeže vstoupit! Osobě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které 
je projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do 
školy nebo domova mládeže pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekčním onemocněním. U alergiků stačí 
potvrzení od lékaře, že trpí alergií. Je třeba, aby žák měl potvrzení při sobě.   
 
2. domov mládeže se otevírá dne 23.5.2021 od 17:00 hodin.  Bližší informace ke vstupu ubytovaných žáků 
v bodě 5. této Informace. 
 
3. osobní přítomnost ve škole a školském zařízení (domově mládeže) bude žákovi umožněna pouze tehdy, 
pokud: 
a) nemá příznaky onemocnění COVID- 19, a  
b) podstoupil ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu 
na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, který si provedl sám na místě, které určí škola, a to testem, který mu 
poskytne škola, a prokáže se negativním výsledkem testu. 
 
Výjimku z odstavce 3 b) má žák, který doloží, že: 
a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného 
mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. K doložení 
skutečnosti je třeba s sebou přivézt potvrzení o podstoupení testu, aby bylo možno dopočítat ochrannou lhůtu. 
Další variantou je například předložení potvrzení od praktického lékaře s vyznačením začátku a konce ochranné 
90denní lhůty nebo předložení informace testovacího střediska, kterou vám poskytovatel zdravotnických služeb 
zaslal a můžete ji zobrazit v „chytrém“ telefonu, nebo si ji doma předem vytisknout.  
 
b)  má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, které byly provedeny poskytovatelem zdravotních 
služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo 
 
c)  má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a 
od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
uplynulo nejméně 14 dnů.   
 
Pokud žák některý z výše uvedených dokladů vlastní, ale zapomene jej doma, nelze jej předložit zpětně. 
V takovém případě absolvuje antigenní test ve škole nebo domově mládeže.  
 
4. podle platného mimořádného opatření MZ ČR se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) ve 
škole nebo školském zařízení (domov mládeže). Blíže viz mim. opatření MZ ČR ze dne 6.dubna 2021.  
 
5. testování: všichni žáci, kteří se dostaví v pondělí do školy a kteří nedoloží výjimku z testování dle bodu 3, se 
po vstupu bočním vchodem školy (v případě gymnázia hlavním vchodem) a přezutí dostaví do určených 
místností, kde se účastní testování. Testování není povinné, ale negativní test je podmínkou k osobní 
přítomnosti na vzdělávání - pohybu ve škole, v místech konání praxí a na domově mládeže.  
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Testování ve škole proběhne v pondělí po zahájení 1. vyučovací hodiny. Testování proběhne neinvazivním 
antigenním testem pro samoodběr, který žák obdrží na místě. Po absolvování testu s výsledkem negativní bude 
žákům umožněno setrvání ve škole, popřípadě vstup na domov mládeže k ubytování, k uložení či vyzvednutí 
věcí.  
 
V případě, že v neděli/pondělí nepojedete do školy, ale budete nastupovat z domova přímo do místa výkonu 
praxe, absolvujete tento antigenní test (samoodběr) přímo na místě výkonu praxe. Test pro tento účel dodá 
škola přímo určenému pracovišti. Žáci 1. ročníku oboru veterinářství absolvují antigenní testování ve škole vždy 
v pondělí po zahájení 1. vyučovací hodiny. V případě výsledku „negativní“ budete vykonávat praxi, v případě 
výsledku „pozitivní“ odejdete domů. Potvrzení o výsledku testu obdržíte na místě.  
 
V případě, že žák nestihne absolvovat antigenní test ve stanoveném termínu, kontaktuje telefonicky kancelář 
školy ( možno již po šesté hodině ranní ) nebo domov mládeže (od 13:00 hodin), k domluvení náhradního 
termínu testování.    
 
5.1   žáci školy, kteří jsou jinak z důvodu nemožnosti denního dojíždění ubytováni na domově mládeže, 
absolvují test ihned po příjezdu v neděli ve vstupní hale DM. Testování proběhne průběžně, podle aktuálního 
času vašeho příjezdu, není proto nutné se dostavit v konkrétní čas (i zde platí výjimky z testování viz výše).  Po 
příjezdu k DM žák zazvoní na zvonek DM a vyčká u hlavního vchodu příchodu vychovatelky. Dále:   
 
a) v případě výsledku testu „negativní“ bude žákovi  vystaveno potvrzení o absolvování testu s výsledkem 
„negativní“, a nebude se už muset účastnit testování v pondělí ve škole (prokáže se při vstupu do školy  již 
absolvovaným negativním testem z neděle). Stejně tak se tímto potvrzením prokáže v místě výkonu praxe.  
 
b) nelze vyloučit ani „pozitivní“  výsledek testu (bude vystaveno potvrzení o výsledku „pozitivní“).  V případě, 
že je výsledek testu nezletilého žáka „pozitivní“, je žák umístěn do izolace a obratem informován zákonný 
zástupce. Proto prosíme  rodiče, kteří žáky na domov mládeže přivezou, aby vyčkali s odjezdem na výsledek 
testu žáka (z důvodu možného návratu žáka zpět domů).  
 
c) zletilý žák opustí školu (domov mládeže)  bez zbytečného odkladu. Není- li to možné, aby žák  domov 
mládeže  bez zbytečného odkladu opustil (např. nemá bydliště v ČR), pobývá žák v izolaci.  
 
5.2 K výše uvedenému: podle manuálu MŠMT jsou nastaveny podmínky izolace žáka s pozitivním výsledkem 
testu a nepředpokládá se, že žák stráví v izolaci celou noc do ranního odjezdu domů. Tomu odpovídá 
předepsané vybavení místnosti izolace a sociálního zařízení mimo ostatní ubytovací místnosti, kdy je povolen 
vstup pouze na nejbližší určenou toaletu a k nejbližšímu určenému umyvadlu (teplá a studená voda). 
Předpokládá se jen nezbytná doba pobytu před odchodem.  Z instrukce MŠMT vyplývá, že ani samotný žák 
nemůže být umístěn na svém pokoji v patře, pokud by společnými prostorami procházel  do jiných bez omezení 
využívaných prostor, které jsou mimo izolační režim (např. průchod chodbami, na společné toalety a do 
společných umýváren a sprch).  
 
Upozorňujeme Vás proto předem, že v takovém případě žákovi nemůže být umožněn volný pohyb po domově 
mládeže, zejména pak přístup do kuchyněk, kde je mikrovlnná trouba, chladnička, rychlovarná konvice, dále 
pak vstup do společných sprch, do ostatních pater za účelem vyzvednutí osobních věcí a hygienických potřeb na 
pokoji.  
 
Domov mládeže neposkytuje nedělní stravu a není ani možné přenášet nádobí se snídaní do domova mládeže 
na izolaci (nebylo by možné ho vrátit z hygienických důvodů k umytí do kuchyně), nebo si nechat donášet 
stravu a nápoje od spolužáků (osobní kontakt, předávání peněz).  
 
Proto Vám (žákům i rodičům) navrhujeme, abyste v případě nedělního příjezdu do domova mládeže zvážili 
i eventualitu nutného nedělního návratu zpět domů, a v případě, že to není reálné (návaznost večerních spojů 
do místa bydliště nebo nemáte vlastní dopravu k odjezdu domů – os. automobil),  zvolili raději z důvodu 
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komfortu příjezd  na domov mládeže v pondělí ráno, kdy po případném pozitivním výsledku  testu můžete 
obratem odjet a žák se tak vyhne eventuální  nutnosti přenocování mimo svůj pokoj v místnosti izolace.  
 
 
6.  pocítí-li žák (už ve škole nebo domově mládeže) na sobě příznaky respiračního/infekčního onemocnění, je 
povinen informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu vyučujícího nebo vychovatele z důvodu 
nutnosti přijmout následná opatření - izolace takové osoby z kolektivu, informování zák. zástupce a zajištění 
odchodu ze školy nebo domova mládeže domů.  
 
7. vstup jiných osob, než za účelem výuky, do prostoru školy (gymnázium a SOŠ), je možný jen po předchozí 
domluvě a je vázán na dodržení ministerstvy nařízených opatření, popřípadě dalších opatření vydaných orgány 
veřejného zdraví. To se týká i ubytovaných na domově mládeže, kteří nejsou zařazeni do výuky a chtějí si jen 
vyzvednout věci na DM - zde je nutná domluva s vychovatelkou o termínu a podmínce vstupu.  
 
8. dále platí, že osoby se pohybují ve společných prostorech škol pouze v nezbytných případech  – při přesunu 
mezi učebnami, do školní jídelny, na toalety, do šaten a podobně. Pohyb v těchto společných prostorách je 
nutno minimalizovat na nejnutnější možnou míru, rovněž  tak sdružování se na chodbách a v šatnách školy či 
domova mládeže. Na domově mládeže je zakázáno žákům vstupovat do jiných, než přidělených ubytovacích 
jednotek! Toto opatření je pro Vaši ochranu, abyste v případě umístění některé osoby do izolace nebyli 
vyhodnoceni jako rizikový kontakt, a nedostali se do izolace rovněž.  
 
9. základní pravidla k zamezení šíření nákazy zůstávají v platnosti. Nadále platí povinnost účinné ochrany 
dýchacích cest, dezinfekce rukou při vstupu do budovy školy, školní jídelny a domova mládeže, dále častého 
mytí a dezinfekce rukou i během dne, dodržování bezpečného odstupu osob, intenzivního a pravidelného 
větrání! Žákům ubytovaným v domově mládeže je z hygienických důvodů zakázáno používat společné nádobí 
uložené v čajových kuchyňkách, žákům se pro osobní potřebu doporučuje přivézt si vlastní hrneček, talíř, příbor 
a utěrku na nádobí. Dále platí, že žákům je zakázáno z hygienických důvodů vynášet nádobí z prostoru jídelny a 
vnášet do jídelny vlastní nádobí/nádoby na potraviny! 
 
10. dochází ke zmírnění opatření – povinnost užít ochranný prostředek dýchacích cest zůstává na všech 
ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas 
k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry (alespoň ochranná obličejová maska). Při 
vstupu do školy, DM, obchodu, dopravního prostředku, budovy pošty, úřadu, u lékaře dále s respirátorem. 
V   ostatních případech lze respirátor či roušku sejmout.   
Pro tento účel je třeba vybavit se dostatečným rezervním počtem ochranných prostředků a sáčků pro odložení 
použitých ochranných prostředků. Výjimka upravující postup při použití ochranných štítů je stanovena 
v mimořádném opatření a je přiznána pouze učitelům.  
Povinnost mít řádně nasazený ochranný prostředek neplatí pro vnitřní prostory ubytovacích jednotek domova 
mládeže (pokoje), pro nezbytnou dobu konzumace stravy a nápojů v jídelně školy u stolu (když sedíte), pro 
nezbytnou dobu konzumace stravy a nápojů o přestávce ve třídě školy u stolu (když sedíte) či nezbytnou dobu 
konzumace stravy a nápojů na pokoji domova mládeže (tam tedy obecně), a dále pro nezbytnou dobu 
provádění osobní hygieny.  
 
Smyslem výše uvedených opatření je zajistit nám i Vám, žákům, maximální možnou osobní bezpečnost a co 
nejvíce snížit možnou úroveň zdravotních rizik. Respektujte, prosím, tato opatření  v zájmu nás všech.  
 
Zpracoval: Mgr. Martin Šimera, Mgr. Marek Tramba 
 
S přáním pevného zdraví! 
 
V Plasích dne 19. května 2021                                                                          Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka školy 

 


