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Hygienická a protiepidemická opatření, platná na GOAH k 1. září 2021 

Uvedená opatření vychází z manuálu MŠMT, vydaného dne 17. srpna 2021 

 

 

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 
Každá osoba, včetně žáků školy, je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných 
prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem. Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních 
důvodů nasazeny respirátor, prokážou tuto skutečnost lékařským potvrzením. 
Žáci jsou povinni dodržovat zásady osobní hygieny. 
Dle manuálu MŠMT bude v naší škole provedeno plošné preventivní testování žáků školy  
na covid-19 v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. 
 

 

Informace k testování žáků na covid-19  
 

Žáci naší školy se budou testovat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Testy zajistí 
škola.  
Žáci tříd, které studium na naší škole začínají (prima, 1.A, 1.OA a 1.E), budou testováni 2. září, 
6. září a 9. září 2021. 
Žáci ostatních tříd budou testováni 1. září, 6. září a 9. září 2021. 
 

Testovat se nebudou žáci 
 u kterých uplynulo nejméně 14 dnů od plně dokončeného očkování nebo  
 po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu  

na covid-19) nebo 

 doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 
 

Pokud žák splňuje některou z výše uvedených podmínek, předloží potvrzení o uvedené 
skutečnosti ve škole 1. září ve třídě. Potvrzení předloží i žáci, kteří toto potvrzení předložili již 
v průběhu minulého školního roku. 

 

Pokud se žák testování na covid-19 nepodrobí a nesplní žádnou z výše uvedených podmínek, bude 
se moci zúčastnit výuky za podmínky, stanovené mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví 
(povinnost nosit ochrannou roušku po celou dobu pobytu ve škole, zákaz cvičení ve vnitřních 
prostorech atd.) 
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