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OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ A ŽÁKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVRHY A ORGANIZACE VÝUKY

Vážení rodiče a žáci,
posíláme Vám informace k provozu školy a k organizaci výuky od 1. září 2021. Věnujte prosím pozornost níže
uvedeným informacím.
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I. Informace k organizaci výuky a k rozvrhům tříd
Zahájení vyučování bude ve středu 1. září 2021. Časový harmonogram příchodu žáků do školy v tento den
bude uveden v časovém harmonogramu testování žáků.
Od 1. září 2021 bude v platnosti nový rozvrh pro všechny třídy, který bude nejpozději v pondělí 30. 8. 2021
zveřejněn na webových stránkách školy a v informačním systému školy.
Od 1. září 2021 budou informace ohledně prospěchu, chování a omlouvání absence žáků řešeny pouze přes
informační systém Bakaláři. K přístupu do tohoto systému můžete využít webovou nebo mobilní aplikaci.
Vzhledem k výše uvedeným změnám budou zákonným zástupcům koncem srpna 2021 změněny přístupové
údaje do systému Bakaláři. Nové přihlašovací údaje budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím
třídních učitelů.
Pro omlouvání absence žáků je nutné, aby žák neměl přístup k účtu zákonného zástupce.
Více informací k omlouvání absence naleznete na našich webových stránkách.

II. Informace k osobní přítomnosti žáků na vzdělávání
1. Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN
– ZDE) ze dne 20. 8. 2021 (dále jen „mimořádné opatření MZDR“) může škola umožnit žákovi osobní
přítomnost na vzdělávání pouze tehdy, pokud
a) podstoupil v termínech stanovených čl. III mimořádnému opatření MZDR (1. září, 6. září a 9. září
2021) vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu
poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto
vyšetření, nebo
b) doloží některou ze skutečností podle čl. II mimořádného opatření MZDR, tj:
• byl očkován proti onemocnění covid-19 a tuto skutečnost doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní
od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje
písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí
zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované
osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal,
a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za
předpokladu, že očkování bylo provedeno léčivým přípravkem
i) obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES)
č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i),
pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro
nouzové použití; nebo
• prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního
testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
• absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
c) po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení
nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo
žáků, používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy
bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); děti
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a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní
škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při
vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou
masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
2. Podle mimořádného opatření MZDR ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) nemusí používat
a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou
alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu, nebo
b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích
cest podle bodu 1 písm. c) části věty před středníkem, a tuto skutečnost prokáží škole lékařským
potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek podle bodu
1 písm. c) části věty za středníkem, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je
v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný
prostředek dýchacích cest.
3. Podle mimořádného opatření MZDR pro děti a žáky podle bodu 1 písm. c) se mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR (Č.j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN – ZDE), podle kterého je povinnost
nosit ochranný prostředek dýchacích cest, po dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb
nepoužije.
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III. Obecné informace před příchodem do školy a v průběhu vzdělávání
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Každá osoba je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech dodržovat aktuálně platné
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – ochrana dýchacích cest (Č.j.: MZDR 15757/2020-56/
MIN/KAN – ZDE).
Podle mimořádného opatření MZDR pro děti a žáky podle čl. I bodu 1 písm. c) se mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR (Č.j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN – ZDE), podle kterého je povinnost
nosit ochranný prostředek dýchacích cest, po dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb
nepoužije.
Pokud jsou patrné již při příchodu žáka/studenta do školy příznaky infekčního onemocnění (jako je např.
zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem,
ztráta chuti a čichu apod.), nebude vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je
přítomen jeho zákonný zástupce.
Pokud jsou patrné již při příchodu nezletilého žáka do školy příznaky infekčního onemocnění a není
přítomen jeho zákonný zástupce, bude tato skutečnost neprodleně oznámena zákonnému zástupci žáka
a bude informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy. Pokud toto není
možné, bude se postupovat podle následujícího bodu.
Pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka/studenta ve
škole, žák/student si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené
samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje
zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. Zletilý
žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech třech výše uvedených případech (body 3 až 5) zákonný zástupce nezletilého žáka, resp. zletilý
žák/student telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Z výše uvedených důvodu prosíme zákonné zástupce, aby v případě změn kontaktních údajů tyto změny co
nejdříve nahlásili třídnímu učiteli žáka.
Žákovi/studentovi 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. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.
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.
Žák si dezinfikuje ruce před každým vstupem do učebny, např. při přesunu v případě dělené výuky,
o přestávkách apod.
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12. 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.
13. Žák ve zvýšené míře dbá na obecná pravidla hygieny.
14. Žák omezí kontakty se žáky jiných tříd.
15. Žáci si do školy nosí minimálně jednu náhradní ochranu úst a nosu a sáček na uložení chirurgické roušky či
respirátoru.
16. Žák je v případě odložení roušky či respirátoru povinen ochranu úst a nosu umístit do sáčku.
17. Bezkontaktní teploměr je umístěn na každém patře: v kanceláři školy, u zástupce ředitele a v kabinetu
fyziky.
18. Více informací naleznete na níže uvedených odkazech a na webových stránkách školy.
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IV. Informace ke screeningovému testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2 v září 2021
Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření
MZDR.
Screeningové testování se ve škole provede 1. září, 6. září a 9. září 2021.
Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák/student
přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
Pokud žák/student nebude přítomen na screeningovém testování na začátku vyučování, ale dostaví se na
vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Časový harmonogram s organizací screeningového testování Vám bude v předstihu zaslán e-mailem a bude
zveřejněn na webových stránkách školy.
Ve dnech, kdy nebude probíhat screeningové testování žáků, je příchod žáků do školy dán aktuálním
rozvrhem tříd.
Screeningové testování bude probíhat pomocí neinvazivních antigenních testů pro samoodběr Genrui
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) – výtěr z nosu. Podpůrné video a instruktážní leták – ZDE.
Screeningové testování nepodstupují žáci/studenti, 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 žák/student, který doloží negativní výsledek testu
provedeného v odběrovém místě.
V případě screeningového testování budou žáci po příchodu do školy hned u vchodu zaměstnancem školy
instruováni, do které učebny mají jít a jaké opatření mají dodržovat.
Pokud dítě nebo žák screeningové testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka
z testování, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a střední škole, školní
družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření. Tato opatření jsou uvedena
v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN – ZDE).
Výsledky a následné kroky po screeningovém testování: podrobné informace naleznete v mimořádném
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN – ZDE).

Další informace k provozu školy naleznete v:
• Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (Č.J.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN – ZDE).
• Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – ochrana dýchacích cest (Č.J.: MZDR 15757/202056/MIN/KAN – ZDE).
• Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz
a testovánÍ – ZDE.

V Lipníku nad Bečvou dne 27. 8. 2021

Vedení a pedagogický sbor
Gymnázia Lipník nad Bečvou

