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Provoz na Gymnáziu v Krnově od 10. 5. 2021 

Mimořádné opatření MŠMT a MZd v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 3. 5. 2021 

 

Organizace vzdělávání 
 

 umožňuje se osobní přítomnost žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia rotačním systémem (týden 

prezenčně a týden distančně) podle rozvrhu zveřejněného v Bakaláři 

 prezenční výuka bude probíhat v neměnných třídách (skupinách) 

 od 10. 5. 2021 budou mít prezenční výuku třídy O1 a O2, (ostatní třídy distančně) 

 od 17. 5. 2021 budou mít prezenční výuku třídy O3 a  O4, (v případně dalšího rozvolnění i 1. A, O7  

a 3. A, ostatní třídy distančně) 

 součástí vzdělávání není zpěv 

 součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti  

 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 

 ve společných prostorách školy žáci musí používat chirurgickou roušku, zaměstnanci a návštěvníci školy 

respirátor FFP2 

 distanční výuka probíhá podle platného rozvrhu - konkrétní formu si volí vyučující předmětu (digitální 

učební materiály, prezentace, on-line hodiny, pracovní listy, videa, týdenní úkoly, atd.) 

 distanční výuka je pro žáky povinná (školský zákon), při absenci je nutné doložit omluvenku 

 žáci budou dodržovat pokyny pedagogických pracovníků 

 

 

Organizace provozu 

 třídní učitelé si vyzvednou skupiny žáku u hlavního vchodu a odvedou je do testovací místnosti 

 při vstupu do školy a tříd budou žáci, zaměstnanci i návštěvníci používat dezinfekci 

 podmínkou účasti na prezenční výuce je negativní antigenní test 

 žáci budou testováni po skupinách 2x týdně v určených třídách (pondělí a čtvrtek)  

 testování žáci mohou nahradit předložením lékařské zprávy o prodělané nemoci Covid 19 s datem prvního 

pozitivního testu (od testu nesmí uběhnout více jak 90 dnů), zprávou certifikované laboratoře o negativním 

výsledku antigenního nebo PCR testu, který nesmí být starší 48 hodin 

 žákům umožníme přinést si i vlastní antigenní test např. ze slin, test musí být na seznamu antigenních testů 

MZ, test a jeho součásti musí být neporušeny a test si žáci provedou s učitelem ve třídě, rodiče zajistí, aby žák 

uměl test používat a zvládl samo testování, náklady na tyto testy si hradí rodiče sami 

 po testování se žáci přezují v šatnách a neprodleně odejdou do určených tříd  

 denně probíhá dezinfekce tříd a společných prostor, časté větrání učeben (cca každých 30 minut) 

 vstup třetích osob (mimo děti, žáky či zaměstnance) v době provozu školy je možný pouze v důvodných 

případech za přijetí režimových opatření minimalizujících setkávání se s žáky 

 domov mládeže (internát) je pro žáky v prezenční výuce otevřen 

Provoz školní jídelny 

 žáci měli obědy po dobu trvání mimořádných opatření odhlášeny, obědy si musí přihlásit! 
 výdej stravy dle běžného rozpisu – všichni žáci se budou stravovat v přízemí (sektor GYMNÁZIUM) 

 nárok na školní stravování mají žáci i při distanční výuce 

 

 

                          Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy 

https://www.sevt.cz/produkt/new-gene-antigen-rapid-test-ze-slin-1-ks-40959101622/
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

