
Hygienické a organizační pokyny pro žáky vyššího stupně gymnázia k návratu 

do školy na prezenční výuku od 24. 5. 2021 

Všechny  třídy  vyššího  stupně  gymnázia (kvinty – septimy) se vrací k prezenční výuce od 

24. 5. 2021. 

Vstup do školy je povolen pouze žákům bez příznaků onemocnění COVID 19 (viz příloha 

Kontrolní seznam příznaků) a následný pobyt ve škole je podmíněn testováním, které bude 

probíhat pravidelně v pondělí. Pokud u žáka přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, 

které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergií, je povinen doložit třídnímu 

učiteli lékařské potvrzení. 

Z organizačních důvodů je nezbytně nutné, aby žáci, kteří se mají v pondělí podrobit 

antigennímu testování, dorazili do školy nejpozději v 7:30. 

Na webu školy je umístěno video s průběhem testování. 

Ochrana dýchacích cest 

- pobyt ve škole jen s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa) dle příslušných 

norem (např. FFP2, KN 95) 

- tyto prostředky jsou k dispozici u hospodářek školy (respirátory/roušky pro případ 

znehodnocení/opomenutí)  

Pravidla pro pobyt v budově  

- udržování rozestupů 2m 

- pravidelné větrání prostor (učebny, chodby) 

- dodržování zpřísněných hygienických pravidel (v co nejkratším čase po příchodu do 

budovy si důkladně 20 až 30 sekund mýt ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, 

popřípadě provést dezinfekci rukou, a následně dodržovat hygienu rukou po celou 

dobu svého pobytu ve škole) 

- třídy se po návratu k prezenční (rotační) výuce nestěhují, mají přiděleny stálé učebny, 

které nemusí odpovídat kmenovým - 1 třída = 1 patro / 2 učebny pro případ dělení 

(S1/S2)  

- pohyb o přestávkách je omezen na použití toalety  

- v případě projevu příznaků onemocnění (viz příloha č.1) bude žák umístěn do izolační 

místnosti pod dohledem ped. pracovníka a bude kontaktován zákonný zástupce, aby 

si ho vyzvedl, případně může odejít na základě písemného souhlasu zákonného 

zástupce se samostatným odchodem žáka (doporučujeme předat tento souhlas TU 

preventivně hned první den návratu do školy) 

Pravidla související s testováním žáků 
- Testovat se nebudou žáci splňující jednu z následujících podmínek: 

 



 doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 
nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 7 dnů 

 doloží lékařskou zprávu o prodělaném onemocnění COVID-19 a zákonné 
izolaci a datum prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, od kterého 
neuplynulo více než 90 dnů – tento doklad je třeba předložit TU 

 předloží certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 
s tím, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v 
případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní 

 
- informace MŠMT k testování pro rodiče a žáky - https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

, https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty 
- instruktážní video k testování - https://youtu.be/BmDnd140UH4 
- zákonný zástupce zaktualizuje kontaktní údaje v Bakalářích a v případě nákazy 

COVIDEM 19 neprodleně nahlásí TU datum pozitivního RT-PCR testu pro odpočet 90 
denní lhůty pro netestování; po skončení izolace poskytne TU potvrzení lékaře o 
jejím ukončení  

- pro návrat do školy musí výše zmíněný žák ukázat TU potvrzení lékaře o ukončení 
izolace a potvrzení s datem pozitivního testu (stačí v elektronické podobě – v 
mobilním telefonu) 

- před zahájením testování projde učitel s žáky jednotlivé položky seznamu s příznaky 
onemocnění (viz příloha), pokud se u žáka některý z nich projeví, pošle ho za 
hospodářkou školy, která zajistí další kroky 

- testování bude probíhat pravidelně v pondělí, vždy bezprostředně po příchodu do 
školy - v čase 7:30 – 7:50 antigenním testem (viz příloha testování)  

- žák si může přinést i svůj certifikovaný test, jeho certifikaci si nechá potvrdit v kanceláři 
vedení školy a následně se jím může otestovat pod dohledem vyučujícího 

- netestující se žáci mohou přijít v 7:50 
- pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, musí se otestovat 

v první den jeho přítomnosti ve škole, dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními  
- pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, nebo nebude 

přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, 
bezprostředně po svém příchodu jde za hospodářkou školy a provede si test pod 
dohledem pověřené osoby, dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními, bez 
tohoto testu se žák nesmí připojit k prezenční výuce!!! 

- žák nemůže být k testování nucen, ale bude mu tak znemožněna účast na prezenčním 
vzdělávání 

- v případě pozitivního testu žáka při pondělním testování je žák umístěn do izolace, 
je informován zákonný zástupce, aby si žáka převzal (doporučujeme, aby všichni žáci 
disponovali písemným souhlasem se samostatným odchodem ze školy) a neprodleně 
odchází s vystaveným potvrzením o výsledku testu z budovy;  

- pozitivně testovaný žák dostane před odchodem od testujícího pracovníka potvrzení o 
pozitivním výsledku testu a na základě písemného souhlasu zákonného zástupce 
odchází z budovy, nebo čeká v izolační místnosti pod dohledem, až si ho zákonný 
zástupce vyzvedne 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
https://youtu.be/BmDnd140UH4


- zletilý žák je poučen o nutných opatřeních během návratu domů - bez zbytečného 
odkladu opouští školu 

- pozitivně testovaný žák je dále povinen prostřednictvím svého zákonného zástupce 
telefonicky nebo e-mailem informovat o pozitivním testu svého pediatra/praktického 
lékaře, který ho odešle na RT-PCR  

- pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, je 
žák povinen prostřednictvím svého zákonného zástupce okamžitě informovat školu a 
ta následně bezodkladně zašle informaci KHS  

- pokud byl žák 2 dny před nebo 2 dny po provedení mimoškolního testu s pozitivním 
výsledkem osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka povinen nahlásit škole 
tento pozitivní výsledek testu; 

- žák s pozitivním výsledkem testu se vrací k prezenční výuce buď po předložení 
negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace (předloží 
potvrzení lékaře) 

- pokud je nařízena izolace/karanténa více než polovině žáků z jedné třídy, pokračují 
v distanční výuce => smíšená výuka 
- pokud se jedná o menší část třídy, DV je jim umožněna asynchronní formou 

 
 

 


