
Přehled pravidel návratu žáků nižšího gymnázia od 

10. 5. 2021 

 
Obecná pravidla: 
 

1. Platí zákaz shromažďování žáků v celém areálu školy vč. budov. 

 

2. Všichni žáci jsou povinni používat ochranu dýchacích cest v celém areálu školy a po celou dobu své 

přítomnosti, a to prostřednictvím chirurgické roušky (do 15 let věku) nebo respirátorem min. ochranné 

třídy FFP2 nebo KN 95. Výjimka platí pouze při konzumaci stravy a tekutin za podmínky, že se žák 

nepohybuje a při výuce tělesné výchovy ve venkovních prostorách. 

 

3. Vstup do areálu školy vč. budov je umožněn pouze žákům, kteří nevykazují příznaky virového 

onemocnění a prokáží se negativním testem na COVID 19 nebo se podrobí testování formou 

samoodběru, prokáže se vlastním PCR nebo antigenním testem, prodělal onemocnění COVID 19 nebo 

je naočkovaný. Podrobnosti ke stanoveným výjimkám a jejich dokládání naleznete na odkaze 

Testování žáků ve školách · Covid Portál (gov.cz) 

 

4. Ve škole se žáci testují testy Singclean – testování stěrem ze sliznice. Testuje se jednou týdně, vždy 

první vyučovací hodinu v pondělí v třídě dle rozvrhu. V případě nepřítomnosti na tomto testování 

toto proběhne okamžitě při prvním příchodu žáka do školy, a to na sekretariátu školy v čase od 7:00 

do 7:45 hodin. 

 

5. Žáci mohou k testování samoodběrem použít vlastní donesené testy, které jsou k tomuto účelu 

schváleny Ministerstvem zdravotnictví. 

 

6. Pokud žák či zákonný zástupce odmítne testování nebo se žák neprokáže negativním výsledkem 

testu (ANTG, PCR), nebo potvrzením o prodělané nemoci COVID či dokladem o ukončené vakcinaci 

proti COVID 19, pak mu nebude umožněn vstup do školy. V tomto případě bude u tohoto žáka výuka 

i nadále probíhat distančním způsobem (nikoli však online formou). Nepřítomnost žáka bude vedena 

jako omluvená absence. 

 

7. Do šaten žáci vstupují tak, aby nedocházelo ke vzájemným kontaktům mezi žáky různých tříd. 

 

8. Ze šaten žáci odcházejí bez zbytečných prodlev do určené učebny.  

 

9. Žáci jsou povinni dodržovat veškerá stanovená opatření. 

 

10. V případě nevolnosti či nemoci se postupuje dle manuálu MŠMT (viz jarní období). 

 

 

 

 

 

 

 

https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/testovani-zaku-ve-skolach


Pravidla pro výuku: 
 

1. Žák má povinnost se účastnit distančního či prezenčního vzdělávání. 

 

2. Prezenční výuka se řídí principem rotace tříd: 

 

10. – 14. 05. 2021 skupina A: Prima A, Sekunda A  

 

17. – 21. 05. 2021 skupina B: Tercie A, Kvarta A + předpoklad návratu VG (Septima A, 3. B, 

3. C, Sexta A – bude upřesněno) 
 

24.  –  28. 05. 2021 skupina A: Prima A, Sekunda A + předpoklad návratu VG (2. B, Kvinta A, 

1. B, 1. C – bude upřesněno) 

 

31. 05. – 4. 06. 2021 skupina B  
 

07. – 11. 06. 2021 skupina A 

 

3. V době, kdy se jednotlivé skupiny učí prezenční formou výuky, tak druhá skupina se učí distančně 

(online výuka). 

 

4. Nepřipojení se k online přenosu v rámci synchronní výuky je považováno za absenci, pokud není 

s vyučujícím dohodnut jiný postup.  

 

5. Pro prezenční formu vzdělávání platí standardní ustanovení školního řádu. 

 

6. Po dobu distančního i prezenčního vzdělávání se žák řídí mimořádným rozvrhem uvedeným ve 

Škole online. 

 

7. Výuka tělesné výchovy bude probíhat pouze ve vnějších prostorách školy. Při dodržení 

homogenity tříd neplatí při výuce TV povinnost nošení ochrany dýchacích cest. 

 

8. Nadále platí povinnosti žáka dle § 22 školského zákona a platného školního řádu (přítomnost na 

vyučování, omlouvání nepřítomnosti, plnění zadaných úkolů atd.) 

 

 

 

Ověřování znalostí, klasifikace a hodnocení: 
 

V prvním týdnu prezenční výuky nebudou žáci písemně testování ani ústně zkoušeni za účelem 

získání podkladů pro klasifikaci event. hodnocení za 3. čtvrtletí školního roku 2021/2022.  

 

V tzv. „adaptačním týdnu“ bude věnována pozornost zejména ověření aktuálních znalostí žáků 

získaných během distančního vzdělávání, srovnávání rozdílů mezi žáky a obnovení sociálních 

vztahů ve třídě.  

 

 

 

 

 



Školní stravování: 
 

1. Po dobu distančního a prezenčního vzdělávání není omezen provoz školského stravovacího zařízení. 

  

2. Žáci se při odběru stravy řídí aktuálním rozpisem. Platí zákaz manipulace s nábytkem jídelny.  

 

3. Po dobu distančního vzdělávání žáci mohou stravu odebírat za stejných podmínek a dotovanou cenu, 

jako při prezenční formě vzdělávání.  

 

4. Stravu je možné odebírat do vlastních jídlonosičů. 

 

V případě dotazů na podmínky stravování prosím kontaktujte přímo vedoucí školní jídelny a 

kuchyně paní Kamilu Rycovou na krycova@gmk.cz nebo na čísle 556 414 437. 

 

 

 

Ubytovací zařízení školy 
 

1. Ubytovací zařízení školy je možné využívat pouze v rámci prezenční formy vzdělávání.  

 

2. Ubytovaní žáci nahlásí svoji přítomnost vedení školy minimálně 4 dny před nástupem do 

ubytovacího zařízení.  

 

3. Ubytovaným žákům nebude umožněn vstup do školského zařízení, mimo dobu vyučování, 

prostory vyhrazené pro odběr stravy a prostory vyhrazené pro ubytování.  

 

4. Ubytovaní žáci jsou povinní dodržovat veškerá platná hygienická nařízení. 

 

 

Doporučené odkazy: 

 
Mimořádná a ochranná opatření – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz) 

FAQ nejčastější dotazy | KORONAVIRUS.EDU.CZ 

www.msmt.cz 

www.mzcr.cz 

 

 

V případě, že žáci budou požadovat potvrzení o negativním testování, musí tuto skutečnost 

předem nahlásit na gbilovec@gmk.cz. 

 

 

 

Doba platnosti: 07. 05. 2021 do odvolání 

 

 

 

V Bílovci 06. 05. 2021      Mgr. Pavel Mrva,  

        ředitel 
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