
V Mostě dne 3. prosince 2021

PŘŠ/04/21-22/PGM 

Podmínky provozu školy v období od 6. 12. 2021

Pokyny a informace pro žáky a zákonné zástupce 

1. Budovy školy budou zpřístupněny pouze zdravým žákům a zaměstnancům školy bez 
příznaků infekčního onemocnění. 

2. Zákonní zástupci žáků sledují zodpovědně zdravotní stav svých dětí a v případě 
náznaků onemocnění je do školy neposílají. Omluvu zašlou bezodkladně elektronicky 
na e-mail omluvenky@gymmost.cz. 

3. Žáci budou dle pokynu MŠMT testováni antigenními testy na přítomnost koronaviru 
vždy v pondělí během první vyučovací hodiny. Při nepřítomnosti budou žáci testováni 
v den příchodu do školy. Tito žáci se hlásí v 7:30 ve vrátnicích budov pracoviště Most 
resp. v kanceláři pracoviště Bílina.

4. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po 
očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném 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.

5. Všichni žáci mají před testováním nasazený respirátor, který při testování sundají a 
po odběru okamžitě znovu nasadí. Pozitivně testovaní žáci třídu opustí, negativně 
testovaní žáci zahájí výuku a na pokyn vyučujícího odloží respirátory.

6. V případě pozitivity testu bude postupováno dle pokynu MŠMT.
7. Třídy, které budou rozhodnutím KHS poslány do karantény, budou převedeny do 

režimu distanční výuky dle ustanovení § 184a školského zákona a pokynu MŠMT.

8. Během DV se budou žáci vzdělávat podle upraveného rozvrhu synchronní a 
asynchronní výuky, který bude pro danou třídu zveřejněn na webu školy. Účast na DV 
je dle zákona povinná. 

9. Návrat žáka k prezenční výuce bude podmíněn splněním podmínek stanovených 
v konkrétním rozhodnutí KHS (uplynutí ochranné lhůty, absolvování negativního PCR 
testu, očkování aj.).

10. Při vstupu do budovy si každý dezinfikuje ruce a odebere se nejkratší cestou do 
určené učebny na pevně stanovené místo. Při přesunu mezi učebnami bude žák 
používat ochranu dýchacích cest dle aktuálního opatření MZ.

11. Ve společných prostorech (chodby, WC, kantýna, šatny) platí povinnost nosit ochranu 
dýchacích cest dle aktuálního opatření MZ.

12. Během pobytu ve škole si žák pravidelně myje a dezinfikuje ruce. Prostory budou 
intenzivně větrány.
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