
Provoz Gymnázia, Šumperk od 1. 9. 2021 

 

Ředitel školy stanovuje na začátku školního roku v návaznosti na metodický pokyn 

MŠMT ze dne 17. 8. 2021 a nařízení MZDR 14600/2021-19 následující pravidla pro 

organizaci provozu školy a testování žáků na Covid-19: 

 

Základní pravidla: 

Škola informuje o organizaci výuky, hygienických a protiepidemických pravidlech žáky i 

zaměstnance. 

Na počátku školního roku aktualizujeme kontakty na žáky i zákonné zástupce žáků. 

Jako jednotné místo pro oznamování absencí – karantény, onemocnění, výsledky PCR 

testů je stanovena kancelář školy (p. Sojáková, tel. 588 188 511, mail   

sojákova@gymspk.cz ) 

Uděláme maximum pro dodržování pravidla 3R a větrání školy, udržování hygieny. 

Nemocný žák, nemocný učitel nepatří do školy! 

Cizím osobám doporučujeme školu kontaktovat telefonicky nebo elektronickými 

kontakty. 

Omezení kontaktů žáků různých skupin, tříd (= homogenitu) budeme dodržovat jen 

v případě, že nenaruší plánovanou výuku. 

Testování žáků a zaměstnanců na počátku září bereme jako nutnost pro další „normální“ 

průběh výuky v dalších týdnech. 

 

Provoz ve škole v období od 1. 9. do 10. 9. 2021 (popř. v září): 

o U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/hygienickém zařízení, u tělocvičny 
jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Úklid                            
a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně. Vyprazdňování 
odpadkových košů bude prováděno minimálně jednou denně.  
Denně bude prováděn důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci 
školy pohybují. Úklid povrchů a ploch budeme provádět na mokro, případně s použitím 
dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. Bude kladen důraz na dezinfekci klik dveří, 
spínače světel, klávesnic a počítačových myši, baterií u umyvadel, splachovadel. Úklidový 
personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů 
a předmětů.  
 
o Ve společných prostorách školy mají povinnost žáci i pedagogičtí a nepedagogičtí 

pracovníci nosit respirátor, výjimky a jejich bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném 
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mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Žáci nižšího gymnázia mohou 

používat nejen respirátor, ale také obličejovou masku (chirurgickou roušku). 

o Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem na měření tělesné teploty žáků, 
popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-
19. Škola disponuje přiměřeným počtem roušek a respirátorů pro žáky pro případ 
zapomenutí nebo znehodnocení roušky. 
 
o Ve stanovených termínech se žáci budou testovat antigenním testem. Žák, který 

absolvuje testování s negativním výsledkem je oprávněn roušku nebo respirátor ve výuce 

sundat (v prostoru učebny, kde třída pobývá).  

o Žák/zaměstnanec, který je testovaný pozitivně na koronavirus neprodleně opouští 

školu. Takovému žáku škola vydá doklad o pozitivním testování. S tímto dokladem žák 

/zákonný zástupce žáka co nejdříve kontaktuje svého praktického lékaře, který žáka pošle 

na PCR test. Pokud PCR neprokáže Covid-19, žák se vrací do školy. Pokud je i PCR pozitivní, 

žák nebo zákonný zástupce žáka oznámí škole onemocnění, aby škola mohla nemoc hlásit 

Krajské hygienické stanici. 

o Žák, který je testovaný pozitivně na koronavirus, opouští školu sám (je-li zletilý, nebo po 

domluvě s rodičem), nebo jej vyzvedne zákonný zástupce ve škole. Před vyzvednutím 

rodičem žák pobývá v izolační místnosti až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí 

zákonným zástupcem.  

o Děti a žáci /zaměstnanci, kteří se nepodrobní testování a současně se na ně 
nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit 
respirátor/roušku (tedy i ve výuce), dále jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů 
dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m.  
 
o Při poskytování školní stravování zajistíme co nejmenší kontakt různých tříd. Strávníkům 
nebude umožněný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a 
využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). Personál školní kuchyně bude 
mít při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest. Po dobu 
oběda je žákům umožněno sundat si respirátor (roušku). 
 
o Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 
zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor 
školní jídelny vstupovat nemocná osoba. Strávníci budou usazeni tak, že mezi nimi je 
odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu 
sedí nejvýše 6 strávníků. 
 



Testování žáků v září 
 
Na počátku zahájení výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné 
preventivní testování žáků všech škol v rozsahu 3 antigenních testů provedených v 
prvních dvou týdnech září 2021.  
 

o Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, 
první test provedeme 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Žáci 
prvního ročníku, kteří se účastní adaptačních kurzů, budou poprvé testováni na počátku 
kurzu. 
 
o Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splňují 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, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 
Evidenci o ochranné lhůtě a termínech očkování jednotlivých žáků povedeme v školním 
informačním systému Bakaláři, aktualizaci údajů jednotlivých žáků provedou třídní učitelé 
na počátku školního roku. 
 
o Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční 
výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Uvedená 
opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  
 
o Pokud se dítě nebo žák testování nepodrobí a současně odmítne nosit po celou dobu 
školní výuky respirátor/roušku, nebude se moci prezenční výuky účastnit, zůstane 
doma. Škola v takovém případě nemá povinnost zajišťovat takovému žáku distanční 
výuku. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. V jednotlivých případech však 
budeme jednat o možnostech podpory takového žáka, např. zadáním úkolů, stanovením 
probíraného učiva apod. Uvedená opatření budou v platnosti jen po dobu trvání 
screeningového testování. 
 
Obecné informace ke screeningovému testování  
 
 
o Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z 
testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční 
výuky a dalších aktivit ve škole pouze za dodržení přísnějších opatření, kromě povinného 
nošení respirátoru dále taky:  



nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a 
nesmí použít sprchy,  
nesmí zpívat,  
při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, musí dodržovat rozestup od ostatních 
osob minimálně 1,5 metru 
nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu ve venkovním prostředí 
nebo na venkovních akcích pořádaných školou  
 
o Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví 
se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně 
po svém příchodu. Na test se žák bude hlásit v kanceláři školy, test žák provede pod 
dohledem sekretářky školy p. Sojákové.  
 
PŘÍPRAVA A PRŮBĚH testování  
 
o Testování bude probíhat v učebně či jiných prostorách školského zařízení s možností 
větrání.  
 
o Učitel pověřený testováním donese na počátku vyučování do první hodiny testovací 
sady a zajistí vlastní průběh testování. Výsledek testu jednotlivého žáka zaznamená do 
seznamu žáků, který následně odevzdá v kanceláři školy k administraci výsledků. Škola 
bude vydávat potvrzení o výsledku antigenního testu pouze žákům, kteří měli pozitivní 
výsledek testu. 
 
o Po dobu testování budou žáci v učebně v respirátorech/rouškách, ochranu úst sundají 
až po negativním výsledku testu. 
 
o Žáci budou testováni testy firmy Genrui BioTech. V případě pozitivního výsledku testu 
bude žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti nebo ihned odchází domů. 
 
o V případě, že se pozitivní test objeví u žáka, který byl v kontaktu s jinými žáky 
v předchozích dvou dnech, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky i na žáky, 
kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu. Toto nastane zejména při testování ve 
čtvrtek 9. září 2021. 
 
o U nezletilého pozitivně testovaného žáka škola kontaktuje zákonného zástupce, se 
souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení       
o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v 
izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.  



 
o Dítě nebo žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po 
předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; 
potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru 
všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.  
 
o Dítěti nebo žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě s žákem nebo 
pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní 
přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního 
testu. Toto se netýká řádně očkovaných žáků nebo dětí a žáků, kteří prodělali onemocnění 
covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.  
 
o V případě, kdy test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného, doloží tato osoba 
neprodleně výsledek dané škole. Žák se může vrátit k prezenční výuce bez dalších 
potřebných kroků.  
 
o V případě, kdy test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného, zákonný zástupce 
dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním 
výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Gymnázium následně zašle příslušné krajské 
hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného dítěte nebo žáka a seznam dětí 
nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto dítětem nebo 
žákem.  
 
o Pokud by se do karantény dostala více než polovina žáků jedné třídy, zajistí naše škola 
nepřítomným žákům distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.  


