
 

Provoz gymnázia od 1. 9. 2021 
 
1. Pobyt ve škole  

 Budova školy bude otevřena pro žáky od 7:25. 
 Vchod do školy bude umožněn hlavním vchodem (na rohu ulic Fráni Šrámka a Jírovcova), boční 

vchod lze využít jako průchod ke stojanům na kola ve dvoře.  
 Není nutné se přezouvat, vchod do šaten bude umožněn.  
 Pobyt ve vnitřních společných prostorech školy (chodby, šatny, toalety atp.) je dovolen pouze 

s nasazeným respirátorem, pohyb ve třídě je dovolen pouze s nasazeným respirátorem vyjma 
konzumace jídla a pití a vyjma výuky.  

 Ve vnějších prostorech školy je dovolen bez respirátoru za předpokladu, že mezi jednotlivci jsou 
rozestupy nejméně 1,5 m.  

 
 

2. Preventivní testování  

 V souvislosti s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví (MZDR 14600/2021-
19/MIN/KAN) proběhne preventivní testování: 

o Termíny testování jsou 1. září, 6. září a 9. září. 
o Testování proběhne neinvazivním antigenním samotestem. 
o Testování bude probíhat ve třídě v 8:15, prosíme o dochvilnost. Pokud žák dorazí do školy 

později, bude otestován ve sborovně školy, test si vyzvedne v kanceláři školy.  
o Pro testování bude použit samotest Genrui BioTech, návod je uveden v příloze. Pro 

testování je možné také použít vlastní test. Ten musí být uveden v seznamu v příloze. Spolu 
s testem je žák povinen přinést tento seznam s vyznačeným testem, který bude použit.  

o Testovat se nemusí žáci, kteří splňují alespoň jednu z podmínek: 
1. Žák má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění Covid-19. Tuto 

skutečnost prokáže certifikátem nebo prostřednictvím aplikace Tečka.  
2. Žák prodělal onemocnění Covid-19, přičemž od prvního pozitivního výsledku RT-

PCR testu neuplynula doba delší než 180 dnů. Tuto skutečnost prokáže originálem 
potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19.  

3. Žák má negativní výsledek testu na onemocnění Covid-19 z oficiálního testovacího 
místa, přičemž výsledek testu nesmí být starší 7 dnů v případě RT-PCR testu nebo 
starší 2 dnů v případě antigenního testu. Tuto skutečnost prokáže originálem 
potvrzení o negativním výsledku testu. 

o V případě, že žák nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek a odmítne se testovat, musí 
používat respirátor po celou dobu pobytu ve škole (včetně výuky, nesmí cvičit ve vnitřních 
prostorech, zpívat, při stravování musí od ostatních udržovat vzdálenost minimálně 1,5 m a 
musí využívat pouze vyčleněné sociální zařízení.  

o V případě, že žák nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, odmítne se testovat a nebude 
dodržovat podmínky uvedené v předchozím bodu, bude mu zakázána osobní přítomnost na 
vzdělávání. Škola v tomto případě nemá povinnost zajistit pro žáka distanční výuku.  

o Na základě epidemické situace v okrese bude následovat i další případné testování.  
 

 

 

     

 
 
 
 

Mám ukončené očkování před minimálně 14 dny. Nemusím se testovat.

Prodělal jsem onemocnění Covid-19 před méně než 180 dny. Nemusím se testovat.

Mám negativní výsledek testu z oficiálního testovacího místa. Nemusím se testovat.

Nemám ani jedno z výše uvedeného. Musím se testovat.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf


 
 

 

3. Vyhodnocení výsledků testu  

 V případě negativního výsledku testu se žák dále účastní vzdělávání.  
 V případě pozitivního výsledku testu se žák odebere do izolační místnosti. V případě nezletilého 

žáka je vyrozuměn zákonný zástupce, ten je povinen žáka neprodleně vyzvednout. V případě 
zletilého žáka odchází žák ze školy. V obou případech je žák/zákonný zástupce povinen ihned 
kontaktovat ošetřujícího lékaře, který nařídí RT-PCR test.  O výsledku tohoto testu je žák/zákonný 
zástupce povinen neprodleně kontaktovat školu.  

 Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým 
pracovníkem, 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. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali 
onemocnění Covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. 

 
 

4. Další informace  

 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví 
 Soubor doporučení od ministerstva školství 
 kancelar@gjvj.cz 
 387 423 017 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdfhttps:/koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf
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