Pokyn ŘŠ 13/21-21/PGM organizace výuky od 10. května 2021
Na základě opatření MZ ČR stanovil ředitel školy tento pokyn k organizaci výuky od 10. 5. 2021:
1. Prezenční výuka bude umožněna na nižším stupni osmiletého gymnázia v týdenních
turnusech (rotační výuka).
2. Žák se může dle Mimořádného opatření MZ ČR zúčastnit výuky, když:
- podstoupí preventivní antigenní test nebo doloží, že:
- absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
- absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
- má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID- 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo
více než 90 dní.
3. Výše uvedená potvrzení odevzdá žák v den nástupu do školy.
4. Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast
na vzdělávání, zároveň není škola povinna vzdělávat žáka distančně.
5. V případě, že žák bude testován pozitivně, škola uvědomí zákonného zástupce, který si
žáka převezme a učiní další potřebné kroky.
6. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční
výuky v daném týdnu, bude škola postupovat dle pokynů KHS.
7. Následující pokyny budou platné v dalším týdnu od 17. 5 (sudém) pro další třídy nižšího
stupně osmiletého studia (P. A, T. A, S. G, K. G).

Organizace výuky od 10. 5. – pracoviště MOST


lichý týden = prezenční výuka Sekunda A + Kvarta A, budova B2






nový rozvrh (S. A + K. A výuka v plném rozsahu - hudební výchova bez zpěvu, tělesná výchova
formou venkovních pohybových aktivit)
ostatní třídy - distanční výuka drobné úpravy v DVs a DVa,
sportovní třídy upravený rozvrh se sportovními bloky přesunutými na odpoledne
ROZVRH - bílá - DVs, červená - DVa, modrá - prezenční výuka



Sekunda A, Kvarta A – prezenční výuka, B2




běžný režim šaten, dezinfekce rukou, ochrana dýchacích cest (rouška), AG testování
poučení a AG testování žáků - 1. hodina v pondělí, čtvrtek

SEKUNDA A - učí se v učebnách S. A+, 2. B+ dle rozvrhu, testuje se v učebnách X. A+, 4. B+
KVARTA A - učí se v učebnách K. A+, 4. S+ dle rozvrhu, testuje se v učebnách M. A+, 2. C+
V případě, že se žák do školy nedostaví v pondělí, ale v úterý ano (a analogicky dále), hlásí se v 7:30
kanceláři školy a je testován tento den v učebně Q. A+ .

Organizace výuky od 10. 5. – pracoviště Bílina



lichý týden = prezenční výuka Prima G + Sekunda G




nový rozvrh (P. G + S. G výuka v plném rozsahu hudební výchova bez zpěvu, tělesná výchova
formou venkovních pohybových aktivit)
ostatní třídy distanční výuka drobné úpravy v DVs a Dva
ROZVRH - zelená - DVs, žlutá - DVa, modrá - prezenční výuka - vzhledem k pravděpodobným
brzkým změnám další úpravy nejsou možné



Prima G, Sekunda G – prezenční výuka





běžný režim šaten, dezinfekce rukou, ochrana dýchacích cest (rouška), AG testování
poučení a AG testování žáků - 1. hodina v pondělí, čtvrtek
Prima G učí se v učebnách č. 20, č. 22 dle rozvrhu
Sekunda G učí se v učebnách č. 32, č. 36 dle rozvrhu)





TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
PRIMA G 8:10 – 8:55
Pondělí 10. 5. – testování proběhne v rámci TH, (po testování třídnická hodina)
- skupina dívky: učebna č. 21 - skupina chlapci: učebna č. 23
Čtvrtek 13. 5. – testování proběhne v rámci výuky M, (po testování pokračuje výuka)
- skupina dívky: učebna č. 21 - skupina chlapci: učebna č. 23








SEKUNDA G 8:10 – 8:55
Pondělí 10. 5. – testování proběhne v rámci výuky TH, (po testování pokračuje třídnická
hodina)
- skupina č. 1: učebna č. 31 - skupina č. 2: učebna č. 33
Čtvrtek 13. 5. – testování proběhne v rámci výuky M, (po testování pokračuje výuka)
- skupina č. 1: učebna č. 31 - skupina č. 2: učebna č. 33

V případě, že se žák do školy nedostaví v pondělí, ale v úterý ano (a analogicky dále), hlásí se
v kanceláři školy a je testován tento den v učebně č. 21 v 7:30 (organizuje ZŘŠ).

V Mostě dne 5. května 2021

