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Organizace výuky od 10. května 2021 

Vstup do budovy školy a pohyb v budově 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, kteří se účastní výuky podle stanoveného rozvrhu 
nebo povolených konzultací. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

Žáci vstupují do školy vstupem přes šatny. Žákům je zakázáno se v šatnách shromažďovat. Po příchodu 
do budovy školy žák neprodleně opustí prostor šaten a přesouvá se do učebny podle rozvrhu. 
Ve dnech, kdy je prováděno testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, žáci pokračují ze šatny  
do tělocvičny, kde se nejdříve podrobí preventivnímu testu. Po provedení testu se žák v případě 
negativního výsledku ihned přesouvá do učebny podle rozvrhu.  

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce vodou a mýdlem, popřípadě 
provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

Použití ochranných prostředků dýchacích cest se bude řídit aktuálně platným mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví ČR. (Ke dni 4. 5. 2021 platí, že pro žáky nižšího stupně osmiletého gymnázia 
je dostačující chirurgická rouška.) 

Výuka bude organizována tak, aby byly minimalizovány přesuny žáků mezi učebnami a jejich pohyb  
po chodbách. Žáci jsou povinni omezit pohyb na chodbách a ve společných prostorech na nezbytnou 
míru. 

Při pohybu na chodbách, při návštěvě toalet a ve společných a venkovních prostorech se žáci pohybují 
tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak mezi jednotlivci, včetně zaměstnanců 
školy. 

Prezenční výuka 

Ve třídách NG bude od 10. 5. 2021 do odvolání probíhat rotační výuka.  

- V lichých týdnech bude probíhat prezenční výuka ve škole pro třídy G 1. A a G 2. A.  
- V sudých týdnech bude probíhat prezenční výuka ve škole pro třídy G 3. A a G 4. A.  

Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu s některými změnami.  

- V pondělí v průběhu 1. vyučovací hodiny bude probíhat preventivní testování. Jedna ze tříd bude 
začínat vyučování v 7:55 hodin a druhá třída v 8:20 hodin. Po ukončení testování bude pokračovat 
výuka podle standardního rozvrhu. 

- Druhé testování v týdnu bude probíhat v jedné ze tříd ve středu a v druhé třídě ve čtvrtek vždy  
1. vyučovací hodinu. 

- Další změny budou prováděny v umístění žáků do učeben a ve stanovení přestávky na oběd, a to 
z důvodu zajištění doporučených protiepidemických opatření.  

Rozvrh hodin na následující týden bude zveřejňován nejpozději ve čtvrtek v systému Škola Online 
v záložce „Ostatní moduly“ – „Úložiště dokumentů“ – „Data pro žáky a rodiče“ – „Výuka od 10.5.2021“. 

Zpěv a sportovní činnosti 

Podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nesmí být součástí výuky 
zpěv. Výuka hudební výchovy bude proto probíhat v omezeném režimu (hudební teorie, poslech 
ukázek atd.) nebo bude v rozvrhu nahrazena výukou jiného předmětu.   

Aktuální mimořádné opatření povoluje sportovní aktivity konané ve vnějších prostorech. V rozvrhu 
proto budou plánovány pohybové aktivity venku, které budou realizovány v případě příznivého počasí.  
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Distanční výuka 

Žáci tříd, které se v daném týdnu neúčastní prezenční výuky, pokračují v distančním vzdělávání 
v stejném režimu jako dosud.   

Pokud bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádného opatření KHS) 
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků 
alespoň jedné třídy, přejdou po dobu trvání tohoto stavu tito žáci na distanční výuku. Ostatní žáci, 
kterých se zákaz nedotkne, budou pokračovat v prezenčním vzdělávání. 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Bude se 
tedy postupovat obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Nepřítomným žákům 
bude poskytována podpora distančního vzdělávání podle technických a organizačních možností školy.  

Individuální a skupinové konzultace 

Je možné poskytovat žákům (včetně distančně vzdělávaných žáků) prezenční individuální konzultace 
(vždy však pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Tyto konzultace budou přednostně 
nabízeny žákům, kteří se vzdělávají podle IVP. Na individuální konzultace se nevztahuje povinnost 
absolvování preventivního testu. 

Jsou umožněny skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol nebo žáků ohrožených 
školním neúspěchem, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není 
vyžadována).  Účast na těchto skupinových konzultacích je dobrovolná. Na žáka, který se účastnící 
skupinové konzultace, se vztahuje nutnost absolvování preventivního testu. 

Konzultace budou plánovat jednotliví vyučující podle individuální potřeby žáků. Termíny konzultací je 
možné stanovit v době provozu školy, kdy vyučující nemá naplánovánu hodinu prezenční výuky nebo 
online distanční výuky podle rozvrhu hodin nebo dohled. 

Školní stravování 

V době přítomnosti ve škole je žákům umožněno školní stravování. 

Výdej obědů bude organizován tak, aby byl minimalizován počet žáků v jídelně (rozdělení výdeje na 
bloky).  

Před odebráním stravy si každý žák důkladně umyje ruce mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou. 

U výdejního okénka a po celou dobu pobytu v jídelně jsou žáci povinni dodržovat rozestupy. 

Žákům nebude umožněn samoobslužný výdej - tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a 
využívání samoobslužných bufetů. 

U každého stolu může sedět nejvýše jeden žák. 

Roušku (resp. respirátor) žák odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití.  

Žákům vzdělávaným distančně bude umožněn odběr stravy ve školní jídelně. Žáci mohou oběd 
konzumovat v prostoru školní jídelny nebo je možný odběr do jídlonosičů. Aby nedocházelo k setkávání 
žáků účastnících se prezenční výuky s distančně vzdělávanými žáky, bude výdej obědů žákům 
vzdělávaným distančně probíhat ve vymezeném čase 11:30 – 12:00. 

Upozorňujeme, že žáci, kteří budou mít zájem o odběr stravy ve školní jídelně, si musí obědy 
individuálně přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz.  
 
 
 

http://www.strava.cz/
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Testování 

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR lze umožnit osobní přítomnost ve škole 
pouze žáku, který nemá příznaky onemocnění COVID-19, podstoupil vyšetření prostřednictvím 
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a prokáže se 
negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li dále stanoveno jinak.  

Podmínka absolvování antigenního testu s negativním výsledkem se považuje za splněnou, pokud 
osoba doloží, že:  

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 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,  

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 a které byly provedeny 
poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví k provádění testů,  

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 
COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo 
nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
uplynulo nejméně 14 dnů. 

Pokud nedojde ke změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, bude se preventivní test 
provádět s frekvencí 2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole 
v daném týdnu (v pondělí v 1. vyučovací hodině) a další v odstupu 2-3 pracovní dny (středa nebo 
čtvrtek v 1. vyučovací hodině). Termín provádění testů bude uveden v rozvrhu hodin na daný týden. 

Pro preventivní testování jsou v naší škole užívány antigenní testy Singclean. (Při provádění testu si 
žák sám odebírá vzorek z přední části nosu.) 

Více informací o testování lze nalézt zde https://koronavirus.edu.cz/testovani-ve-skolstvi.  

Leták s návodem k provedení testu je umístěn v systému Škola Online v záložce „Ostatní moduly“ – 
„Úložiště dokumentů“ – „Data pro žáky a rodiče“ – „Výuka od 10.5.2021“. 

Videonávod k provedení testu je možné zhlédnout zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=uwIJrlff6Yw 

Postup v případě pozitivního výsledku preventivního testu 

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních, negativně 
testovaných osob v izolační místnosti.  

Zletilý žák bude poučen o nutných opatřeních během návratu domů a neprodleně opustí školu. 

Škola kontaktuje zákonného zástupce nezletilého žáka a se souhlasem zákonného zástupce a  
po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů žák opustí školu, jinak žák vyčká  
v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka  
s opuštěním areálu školy může být dán předem tak, že zákonný zástupce vyplní a doručí do školy 
formulář, který je umístěn v systému Škola Online v záložce „Ostatní moduly“ – „Úložiště dokumentů“ 
– „Data pro žáky a rodiče“ – „Výuka od 10.5.2021“.   

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky  
v daném týdnu (tj. ve středu nebo ve čtvrtek), vztahují se uvedené kroky (izolace a opuštění výuky) na 
všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některém  
z předchozích 2 dnů před provedením testu. 

https://koronavirus.edu.cz/testovani-ve-skolstvi
https://www.youtube.com/watch?v=uwIJrlff6Yw
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Povinná konfirmace v případě pozitivního výsledku preventivního testu 

Škola vydá pozitivně testovanému žáku nebo zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním výsledku 
testu. Tento žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým 
způsobem informovat o pozitivním testu praktického lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci 
konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

Žák či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď  
po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o 
ukončení izolace vydává praktický lékař.  

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem, který má pozitivní 
výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního 
RT-PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.  

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného antigenním testem, 
doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. 
Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce.  

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného antigenním testem, 
je povinen žák nebo jeho zákonný zástupce okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku 
konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici 
seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s žákem nebo pedagogickým 
pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze 
seznamu karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 
nařizování izolace a karantény.  

Při výskytu příznaků COVID-19 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 
nesmí do školy vstoupit. 

Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 
- zletilý žák opustí v nejkratším možném čase školu,   
- nezletilý žák bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován jeho zákonný zástupce, 

se souhlasem zákonného zástupce (lze udělit předem) a po náležitém poučení o nutných 
opatřeních během návratu domů žák opustí školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí 
zákonným zástupcem, 

- o podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici, 
- ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo bude změněna aktivita na pobyt venku.  
 
 
 
Mgr. Martin Paclík, ředitel školy 
Zábřeh 4. 5. 2021 
 


