
Vážení zákonní zástupci, žáci, 

zasílám informace týkající se zahájení školního roku. 

Testování 

S ohledem na administrativní zátěž spojenou s nutností vypisování výběrového řízení na PCR testy 

a skutečností, že se budou žáci při nástupu testovat pouze třikrát, přičemž při případném dalším testování 

nebudou dle vyjádření MŠMT PCR testy, které jsme dosud využívali, školám hrazeny, rozhodli jsme se toto 

„jednorázové“ testování uskutečnit formou antigenních testů poskytnutých školám zdarma. 

Testování proběhne ve dnech 1., 6. a 9. 9. 2021. 

Abychom při nástupu žáků před jejich otestováním eliminovali setkání velkého množství žáků 

ve společných prostorách, budou žáci jednotlivých ročníků nastupovat první den do školy v několika časových 

intervalech: 

1. E, F  8.00 

2. E, F  8.15 

3. E, F  8.30 

4. E a 5. E, F 8.45 

6. E, F a 2.A  9.00 

7. E, F a 3.A  9.15 

8. E, F a 4.A  9.30 

 

V první den školního roku budou žáci přítomni ve škole po dobu testování a setkání s třídními učiteli 

v předpokládané délce jedné vyučovací hodiny. 

V první den se žáci dostaví do školy podle harmonogramu. Před školou si je vyzvedne v daný čas třídní učitel 

a odvede je do třídy, kde proběhne za jeho dozoru samotestování. Žáci, na které se testování nevztahuje, jsou 

povinni tuto skutečnost při příchodu třídnímu učiteli doložit. Stejně tak jsou povinni žáci, kteří odmítnou 

testování, tuto skutečnost třídnímu učiteli při příchodu nahlásit a dodržovat níže uvedené povinnosti vztahující 

se na takové žáky. 

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, je dle doporučení MŠMT povinen nosit po celou 

dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Na žáka se mohou dále vztahovat další 

omezení při výuce, jako je nemožnost cvičit, zpívat, dodržování vzdálenosti 1,5 m od ostatních při stravování, 

používání samostatného, k danému účelu vyhrazeného, WC. 

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 žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě 

ne starší 72 hodin u antigenního testu a 7 dní u PCR testu. 

O způsobu testování žáků prvního ročníku čtyřletého gymnázia, kteří zahajují 1. 9. 2021 adaptační kurz mimo 

školu, budou tito žáci a jejich zákonní zástupci informováni třídním učitelem. 

 

Školní stravování 

Od 1. 9. 2021 dochází ke zdražení obědů, u strávníků do 15ti let na 30,- Kč, u strávníků nad 15 let na 32,- Kč. 

Ke školnímu stravování pro školní rok 2021/2022 je nutno se přihlásit prostřednictvím přihlášky, kterou 

naleznete na stránkách školy www.gykas.cz v sekci školní jídelny/kontakty a informace 

https://www.jidelna.cz/kontakty/?jidelna=115 

http://www.gykas.cz/
https://www.jidelna.cz/kontakty/?jidelna=115


 

Žák bude mít nárok na školní stravování po vyplnění a zaslání přihlášky v dostatečném předstihu před dnem, 

od kterého má zájem se stravovat. Pokud má zájem o obědy již od 1. 9. 2021, je nutné zaslat přihlášku 

nejpozději do pondělí 30. 8. 2021. 

Vyplněné přihlášky zasílejte na jidelna@gykas.cz 

 

S přáním úspěšného zahájení školního roku a jeho prezenčního průběhu, 

 

Mgr. Tomáš Hušek 

     ředitel školy 

mailto:jidelna@gykas.cz

