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Informace  pro žáky Gymnázia a SOŠ, Plasy,  a žáky ubytované na domově mládeže 
v Plasích,  o zahájení školního roku 2021/2022. 

 
 
Vážení rodiče, milí žáci,  
1. září 2021 začíná nový školní rok. Prezenční výuka bude zahájena v plném rozsahu, avšak opět za splnění 
některých preventivních a protiepidemických opatření. Aktuálně platná pravidla jsme pro lepší přehlednost 
zpracovali do níže uvedené informace, pro ucelený přehled opakujeme i ta dosud platná pravidla, která již 
známe z předchozího školního roku. První možnou změnu v pravidlech předpokládáme nejdříve po proběhnutí 
screeningového testování, které bude na středních školách ukončeno dne 9. září 2021. 
Před odjezdem žáků do školy nebo domova mládeže je tedy mít na paměti, že: 
 
1. Pokud se žák necítí zdráv, zůstane doma. Osoba (platí i pro dospělé) 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. Škola se otevírá 1. září 2021. Domov mládeže se otevírá dne 31. 8. 2021, kdy od 15:00 do 17:00 hodin je 
vstup vyhrazen nově nastupujícím žákům prvních ročníků, od 17:00 hodin se otevírá ostatním žákům.   
 
3. U vstupů do budovy školy, domova mládeže, v učebnách, před jídelnou, v hygienických zařízeních, u 
tělocvičny a v posilovnách, jsou umístěny k okamžitému použití v nádobkách s dávkovači prostředky 
k dezinfekci rukou, včetně srozumitelných návodů k použití.   
 
4. Ochranná opatření - ke dni vydání informace  platí, že každá osoba (žáci nad 15 let, zaměstnanci, třetí 
osoby) je povinna při vstupu do budovy školy, domova mládeže, dále pak např. do prodejny, zdravotnického 
zařízení, vnitřní prostory restaurace mimo dobu konzumace, prostředku MHD (…),  mít  zakryté dýchací cesty, a 
to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném 
opatření ministerstva zdravotnictví (nyní respirátor bez výdechového ventilu, nanorouška). V případě žáků do 
15 let věku lze použít zdravotnickou obličejovou masku (tzv. roušku).  V ostatních vnitřních prostorech potom 
všude tam, kde není možné udržet rozestup mezi osobami alespoň 1,5m. 
 
Zdravotní výjimky z opatření: Výjimku mají osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a 
kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní 
stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, a osoby, které nemohou mít se závažných zdravotních důvodů 
nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. 
Tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který 
je v lékařském potvrzení  specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že 
dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.  
 
 
Další výjimky z opatření:  
Povinnost mít řádně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest neplatí ve vnitřních prostorách ubytovacích 
jednotek domova mládeže pro žáky a studenty v této jednotce ubytované (pokoje).  
Povinnost mít řádně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest neplatí po nezbytnou dobu konzumace 
stravy a nápojů strávníky školní jídelny (v jídelně školy u stolu, když sedíte).  
Povinnost mít řádně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest neplatí po dobu vyučování ve třídě a dobu 
nezbytnou pro konzumaci stravy a nápojů o přestávce ve třídě školy u stolu či nezbytnou dobu konzumace 
stravy a nápojů na pokoji domova mládeže (tam tedy obecně). 
Povinnost mít řádně nasazený ochranný prostředek neplatí po nezbytnou dobu k provádění osobní hygieny. 
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5. Osobní přítomnost ve škole a školském zařízení (domově mládeže) bude žákovi, dospělému a případně 
třetí osobě umožněna tehdy, že nemá příznaky onemocnění podle bodu 1.  a dodržuje příslušná stanovená 
pravidla o ochraně dýchacích cest podle bodu 4.  
 
6. Screeningové testování žáků středních škol proběhne ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 vždy ve třídě žáka 
v průběhu první vyučovací hodiny. Pokud nebude žák přítomen na testování na začátku vyučování, ale 
dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém 
příchodu. Žáci se budou testovat formou neinvazivního antigenního testu pro samoodběr, který poskytne 
škola. Testy škola nevybírá, jsou centrálně distribuovány.  O dalším postupu (i testování) bude dle manuálu 
MŠMT  rozhodnuto na základě výsledku testů.  
Testovat se nemusí žáci:  

a) kteří prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). 

b) kteří splnili podmínku stanovenou pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném 

očkování). 

c) kteří doloží negativní výsledek testu provedeném v odběrovém místě (RT-PCR test ne starší 7 dní, POC 

test na přítomnost antigenu viru ne starší 72 hodin).  

Pokud žák některou z výše uvedených možností a, b, c nedoloží (zapomene doklad doma), nelze jej předložit 
zpětně. V takovém případě absolvuje antigenní test ve škole.  
 
Žáci, kteří mají povinnost se testovat (nevztahuje se na ně příslušná výjimka) a screeningovému testování se 
nepodrobí, se budou moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením 
MZd. Uvedená opatření budou v platnosti po celou dobu trvání screeningového testování: 

a) žák je povinen nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a domově mládeže, tzn. ve 

třídě při výuce a ve společných prostorách školy. 

b) žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít 

sprchy. 

c) nesmí zpívat. 

d) smí použít hygienické zařízení určené školou či domovem mládeže pouze pro žáky, kteří nepodstoupili 

preventivní antigenní test, je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické 

zařízení.  

e) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů tito žáci nepoužívají ochranný prostředek dýchacích 

cest a musí sedět v lavici nebo u stolu. 

f) nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory), na 

škole v přírodě nebo akci pořádané školou. 

g) v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob 

minimálně 1,5 m (netýká se žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany 

dýchacích cest). 

 
7. Karanténní opatření  
 
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání (to 
zahrnuje i ubytování v DM). V takovém případě je obratem  školou žákovi vystaven doklad o pozitivním 
výsledku testu, dále je informován zákonný zástupce nezletilého žáka a žák izolován, pod dohledem, od 
kolektivu v určené místnosti. Zletilý žák opustí po poučení školu bez zbytečného odkladu sám. 
Není- li to možné, aby žák domov mládeže  bez zbytečného odkladu opustil (např. nemá bydliště v ČR), pobývá 
žák v izolaci. 
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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, informovat  zák. zástupce a zajistit 
odchod ze školy nebo domova mládeže domů.  
 
Další postup při kontaktu pozitivní osoby s ostatními osobami  před a po zjištění pozitivního výsledku testu 
upravuje  Mimořádné opatření  Ministerstva zdravotnictví  ČR ze dne 20.8.2021.  
 
 
8. Dále platí, že osoby se pohybují ve společných prostorech budov školy pouze v nezbytných případech – při 
přesunu mezi učebnami, do školní jídelny, na toalety, do šaten a podobně. Pohyb v těchto společných 
prostorech je nutno minimalizovat na nejnutnější možnou míru, rovněž tak nesdružovat se na chodbách a v 
šatnách školy či domova mládeže. Na domově mládeže je zakázáno žákům vstupovat do jiných než přidělených 
ubytovacích jednotek!  
 
9. Základní pravidla k zamezení šíření nákazy zůstávají v platnosti. Nadále platí povinnost účinné ochrany 
dýchacích cest, dezinfekce rukou při vstupu do budov 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! Všechny další důležité informace budou umístěny viditelně u 
vstupů do místností, tříd, na nástěnkách apod. 
 
10. Vstup jiných osob, než za účelem výuky, do budov 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.  
 
 
 
 
S přáním pevného zdraví! 
 
V Plasích dne 24.8.2021                                                                                     
        
                                                                                                               Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka školy 

 

 
Zpracoval: Mgr. Martin Šimera, Mgr. Marek Tramba 

 


