
Organizace výuky na GHB od 1. 9. 2021 

 

Příchod do školy 

• 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.  

• Osoby, které nejsou studenty ani zaměstnanci školy, nosí po celou dobu svého pobytu 

v ní ochranu dýchacích cest nařízenou aktuálně platným mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví ČR.  

• Každý, kdo vstoupí do školy, provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu 

rukou po celou dobu pobytu ve škole. 

• Každý, kdo vstoupí do školy, dodržuje zásady respirační hygieny: Kašlat a kýchat 

nejlépe do jednorázového kapesníku, po použití ho neprodleně vyhodit a následně si 

umýt ruce. 

 

Studentská „anticovidová“ služba 

• V každé třídě funguje dvoučlenná služba, která má za povinnost: 

o Po zazvonění na začátku hodiny otevřít okna v dané učebně a větrat po dobu 

pěti minut. 

o Po dvaceti minutách trvání hodiny větrat po dobu pěti minut. 

o Pět minut před koncem hodiny opět otevřít okna v dané učebně a větrat do 

zazvonění na přestávku. 

o V případě, že chybí mýdlo v dávkovači, papírové ručníky v zásobníku, oznámí 

tuto skutečnost neprodleně v kanceláři školy. Povinnost hlášení se týká i 

třídou používaných toalet. 

• Službu organizuje třídní učitel tak, aby ve vyučované skupině byl přítomen vždy 

alespoň jeden člen služby. 

 



Omezení pohybu a dodržování pravidel v prostorách školy 

• Do odborných učeben se studenti přesouvají až na konci přestávky tak, aby 

nejpozději se zazvoněním byli připraveni ke vstupu do učebny.  

• Při pohybu na chodbách, ve společných a venkovních prostorách se studenti zbytečně 

nezdržují a minimalizují kontakty mezi skupinami. 

• Po dobu koronavirové pandemie mají studenti během přestávek a volných hodin 

zakázáno používat počítače v kmenových učebnách. 

 

Testování 

• Všichni studenti vstoupí 1. 9. 6. 9. a 9. 9. do školy s ochranným prostředkem 

dýchacích cest nařízeným aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví ČR. 

• Následně se podrobí preventivnímu screeningovému testování neinvazivními 

antigenními testy pro samoodběr. Testování se provede vždy mezi 8.00-8.30 a bude 

mu přítomen pedagog, který dohlíží na provádění testů a zaznamenává výsledky, a 

dále uklízečka, která zodpovídá za sběr a likvidaci použitých testů. 

• Test ve škole lze nahradit potvrzením o negativním výsledku testu, který vydalo 

zdravotnické zařízení (antigenní testy nesmí být starší tří dnů, PCR test nesmí být 

starší sedmi dnů), nebo doložením potvrzení o prodělaném onemocnění COVID 19 ne 

déle než před 180 dny, nebo doložením potvrzení o absolvování očkování proti 

onemocnění covid-19, kdy od závěrečné dávky očkování uplynula doba delší než 14 

dní. Všechna zmíněná potvrzení studenti předloží třídnímu učiteli 1. 9. 2021, 

v případě aktuálních potvrzení o negativních výsledku antigenního, resp. PCR testu 

také 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021 

• Pokud bude výsledek testu negativní, nebo se na studenta vztahuje příslušná výjimka 

z testování, musí ochranu dýchacích cest nosit pouze při pohybu ve společných 

prostorách školy (šatny, chodby apod). 



• Pokud student neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná 

výjimka z testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu 

pobytu ve škole. 

 

Pozitivní výsledek testu 

• Pokud bude výsledek testu studenta pozitivní, umístíme jej do izolační místnosti a 

kontaktujeme zákonné zástupce nezletilého studenta, který si jej vyzvedne 

v nejkratším možném čase. Zletilý student a student, který má písemný souhlas 

rodičů, že může ze školy odejít sám, opustí školu v nejkratším možném čase. 

• Zákonný zástupce následně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu. Škola zároveň informuje KHS. 

 

Podezření na výskyt nákazy covid-19 

• Pokud studenty během výuky vykazuje příznaky typické pro nákazu covid-19, 

umístíme jej do izolační místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce nezletilého 

studenta, který si jej vyzvedne v nejkratším možném čase. Zletilý student a student, 

který má písemný souhlas rodičů, že může ze školy odejít sám, opustí školu v 

nejkratším možném čase. 

• Zákonný zástupce následně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu. 

 

Výdej obědů ve školní jídelně  

• Pro studenty gymnázia stravující se ve školní jídelně Prokopa Holého bude vyhrazena 

výdejna v levé části. 

• V případě dotazů na objednávku obědů volejte do jídelny na tel. číslo 569 422 390. 

• Ve středu a v pátek bude konec výuky tříd, které mají šestou hodinu, organizován 

následovně: 



o vyučování v těchto dnech bude v některých třídách rozloženo de sedmi 

vyučovacích hodin, aby byl minimalizován kontakt mezi studenty různých tříd 

a studenti nestáli v dlouhých frontách před jídelnou,  

o semináře konané v těchto dnech 5. a 6. hodinu se budou vyučovat bez 

přestávky a výuka zde skončí ve 13.30, 

o výuka šesté hodiny hodiny na nižším gymnáziu (1.A-4.A), pokud bude hodinou 

poslední, začne ve 12.50 a skončí ve 13.35, 

o výuka v ostatních třídách bude probíhat mezi 12.55-13.40.  

 

 


