
ORGANIZACE VÝUKY OD 10. 5. 2021

Vážení žáci a rodiče.

Od pondělí  10. května 2021 dochází ke změně provozu škol a školských zařízení a s tím souvisejí  změny
v organizaci výuky a změny v rozvrzích. Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím.

Obecné informace o organizaci výuky a rozvrzích tříd

Nižší stupeň gymnázia (prima až kvarta)

• Rotační výuka, tj. střídání celých tříd po týdnech.

• Týden od 10. 5. 2021: prezenční výuka pro třídy tercie a kvarta, distanční výuka pro třídy prima a sekunda.

• Týden od 17. 5. 2021: prezenční výuka pro třídy prima a sekunda, distanční výuka pro třídy tercie a kvarta.

• Volba,  které  třídy  zahájí  prezenční  výuku,  byla  ovlivněna tím,  které  třídy  naposledy končily  prezenční
výukou, aby střídání tříd bylo spravedlivé.

• Vzhledem k tomuto opatření je od 10. 5. 2021 v platnosti nový rozvrh pro všechny třídy, který byl zaslán
žákům a jejich zákonným zástupcům e-mailem, je zveřejněn na webových stránkách školy a je k dispozici
v  informačním systému školy.  Tento  rozvrh  byl  sestaven pouze  na  jeden  týden,  protože  nelze  dopředu
jednoznačně určit, jak se situace ohledně návratu žáků bude dále vyvíjet.

• Bližší informace ohledně nových rozvrhů naleznete na úvodní straně rozvrhů.

Vyšší stupeň gymnázia (kvinta až oktáva)
• Nadále bude probíhat distanční vzdělávání podle platných rozvrhů.

Obecné informace před příchodem do školy

• Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

• Pokud jsou patrné při příchodu nezletilého žáka do školy příznaky infekčního onemocnění a je přítomen
zákonný zástupce žáka, nebude žák vpuštěn do budovy školy.

• Pokud jsou patrné při příchodu nezletilého žáka do školy příznaky infekčního onemocnění a není přítomen
zákonný zástupce žáka, dojde k umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti a současně bude
informován zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.

• Z tohoto důvodu prosíme zákonné zástupce, aby v případě změn kontaktních údajů tyto změny co nejdříve
nahlásili třídnímu učiteli žáka.

• Pokud jsou patrné při příchodu zletilého žáka do školy příznaky infekčního onemocnění, nebude žák vpuštěn
do budovy školy.

• Každá osoba je  povinna si  při  vstupu do budovy školy  zakrýt  dýchací  cesty,  a  to  takovým ochranným
prostředkem  dýchacích  cest,  který  je  uveden  v  aktuálně  platném  mimořádném  opatření  Ministerstva
zdravotnictví.

• V základní škole jsou žáci povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Výjimky a bližší podrobnosti jsou
stanoveny v daném mimořádném opatření.

• Ve středních školách je  povinnost  u  žáků nosit  respirátor.  Výjimky a bližší  podrobnosti  jsou stanoveny
v daném mimořádném opatření.

• Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění,
včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že
netrpí  infekční  nemocí.  Pokud  u  žáka  přetrvávají  příznaky  jako  rýma  a  kašel,  které  jsou  projevem
alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.  
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Obecné informace o testování žáků

• Osobní  přítomnost  žáků  je  umožněna  v  naší  škole  pouze  v  případě  dodržení  aktuálního  mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví. Aktuální znění mimořádného opatření naleznete na webových stránkách
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

• K testování bude používán antigenní test Singclean COVID-19. Test je schválený MZČR pro sebetestování
jednotlivce.  Instruktážní  leták,  instruktážní  video  a  další  informace  k  testování  naleznete  na  webových
stránkách https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

• Testování žáků bude probíhat 2krát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu žáků do
školy. Vyznačeno v rozvrhu tříd.

• Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

• Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2  nebo  negativního  výsledku  POC  antigenního  testu  na  přítomnost  antigenuviru  SARS-CoV-2
provedený na odběrném místě, který není starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění
COVID-19.

• Testování  se  neprovádí  u  osob,  které  absolvovaly  z  důvodu onemocnění  COVID-19  izolaci  minimálně
v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace
a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto
skutečnost  musí  osoba  prokazatelně  doložit  (potvrzení  od  lékaře,  lékařská  zpráva,  zpráva  z  laboratoře
v listinné či elektronické podobě atp.).

• Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném
očkování proti onemocnění COVID-19, a 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.

• Povinné testování se netýká individuálních konzultací.

• V případě  testování  budou žáci  po  příchodu  do školy  hned  u  vchodu zaměstnancem školy  instruováni
o organizaci a místě realizace testování.

• Na každý týden bude zveřejněn časový harmonogram příchodu žáků do školy  na testování,  který  bude
s předstihem zaslán e-mailem žákům a jejich zákonným zástupcům a bude zveřejněn na webových stránkách
školy.

• Ve dnech, kdy nebude probíhat testování žáků, je příchod žáků do školy dán aktuálním rozvrhem tříd.

Obecné informace o pobytu ve škole

• Po příchodu do budovy školy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem
v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu
ve škole.

• Žáci (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit řádně nasazenou ochranu úst a nosu podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví po celou dobu pobytu ve škole.

• Vstup  třetích  osob  (mimo  žáky  a  zaměstnance)  do  prostor  školy  je  obecně  možný  jen  v  důvodných
případech.

• Žák  si  dezinfikuje  ruce  před  každým  vstupem  do  učebny,  např.  při  přesunu  v  případě  dělené  výuky,
o přestávkách apod.

• Žák používá jednorázové kapesníky či ubrousky, bezprostředně po použití je vyhodí do koše a umyje si ruce
s použitím mýdla, případně použije dezinfekci na ruce.

• Žák ve zvýšené míře dbá na obecná pravidla hygieny.

• Žák omezí kontakty se žáky jiných tříd, tj. dodržuje podmínky zachování homogenity skupiny.
• Žáci si do školy nosí minimálně jednu náhradní ochranu úst a nosu a sáček na uložení chirurgické roušky

či respirátoru.

• Žák je v případě odložení roušky či respirátoru, např. při svačině apod., povinen ochranu úst a nosu umístit
do sáčku.

• Bezkontaktní teploměr je umístěn na každém patře: v kanceláři školy, u zástupce ředitele a v kabinetu fyziky.
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Kroky v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

• Příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest
hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) jsou patrné již při příchodu žáka do školy.
Žák není vpuštěn do budovy školy, v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný
zástupce.

• Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka.
Škola neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze 
školy. Pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.

• Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole. Nezletilý žák bude umístěn do
předem připravené samostatné místnosti  nebo bude jiným způsobem izolován od ostatních přítomných ve 
škole a současně bude informován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 
žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně 
známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem budovu školy.

• Ve  všech  výše  uvedených  případech  zákonný  zástupce  nezletilého  žáka,  resp.  zletilý  žák  telefonicky
kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Další  informace k  provozu  školy  naleznete  v  manuálu  Provoz škol  a  školských zařízení  ve  školním roce
2020/2021 vzhledem ke COVID-19, který je na webových stránkách školy.

V Lipníku nad Bečvou dne 5. 5. 2021   Vedení a pedagogický sbor
Gymnázia Lipník nad Bečvou
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