
 
 

Pokyn ŘŠ 17/21-21/PGM organizace výuky od 24. května 2021 
 
Na základě opatření MZ ČR stanovil ředitel školy tento pokyn k organizaci výuky od 24. 5. 2021: 
 

1. Prezenční výuka bude umožněna všem žákům školy. 

2. Žák se může dle Mimořádného opatření MZ ČR zúčastnit výuky, když: 

- podstoupí 1 x týdně 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. Po celou dobu pobytu ve škole žák užívá ochranu dýchacích cest: 

 žáci do 15 let – minimálně chirurgická rouška 

 ostatní – respirátor FFP2 
6. V případě, že žák bude testován pozitivně, škola uvědomí zákonného zástupce, který si 

žáka převezme a učiní další potřebné kroky. 

 
Organizace výuky od 24. 5. 2021 - pracoviště Most 

  

 Prezenční výuka ve všech třídách, v pondělí 24. 5. bude výuka zahájena v 8:00 

antigenním testováním žáků, testu – rozpis viz tabulka k testování (testující vyučující 

zůstávají ve třídě celou 1. hodinu) 

 Testování žáků i učitelů frekvencí 1x týdně 

 Rozvrh hodin v plném rozsahu s četnými rozvrhovými změnami 

 Dozory – dle stálého rozvrhu hodin, dozory v přízemí obou budov a zejména 

dozory po 4. hodině na B1 (KH, ŠI, ŠL, LI) v pondělí 24. 5. navigují žáky do 

příslušných učeben 

 Úpravy z důvodu konání DT: 

 Na B2 vypnuto zvonění 

 

Pondělí 24. 5. – 2. – 5. hodina dle rozvrhu, 6. hodina třídnická dle harmonogramu 

(žáci z B2 přesun po 4. hodině na B1, vybraní učitelé zajistí převod sekundy a 

kvarty, všichni z B2 jsou na B1 bez šaten) 



 

Úterý 25. 5. – 1. – 2. hodina všechny třídy výuka na B1, po 2. hodině odchod na 

B2, vybraní učitelé zajistí převod sekundy a kvarty, třídy z B2 na B1 bez šaten 

 

 

 

Kmenové třídy na B1 pro žáky z B2: S. A – učebna CO, K. A – učebna FO, Q. A 

– učebna 4. A,  X. A – učebna oktáva, M. A – učebna ZE, 2. B – učebna BL, 

2. C – ZSV 

 

 Dodržování všech hygienických opatření, dezinfekce učeben při střídání skupin 

 Didaktické testy – viz harmonogram  

 Mgr. Volmut – komisař  -  Mgr. Psotka komisař 

 

 TESTOVÁNÍ UČITELŮ - učebna č. 126 na B1, učebna kvinta na B2 -  pondělí 7:00 - 7:30, 
organizují ZŘŠ, učitelé, kteří jsou povinni se testovat, realizují test na pracovišti výhradně 
v pondělí ráno (v případě neúčasti je možné se prokázat antigenním testem z testovacího 
místa) 


 

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ (kteří nesplňují podmínku min. 14 dnů po očkování 2. dávkou, příp. 
prodělali Covid v 90 dnech): 
 

 Testování proběhne v rámci 1. vyuč. hodiny (nastavena pro jednotlivé skupiny 
v rozvrhu opět jako třídnická, zapisují TU), každý testující v 7:30 hodin vyzvedne 
v kanceláři seznam + testy, po ukončení testování odevzdá vyplněný seznam a zbylé 
testy zpět do kanceláře 

 Pokud se žák prokáže externím testem, certifikátem o očkování nebo potvrzením o 
90-ti denní lhůtě od pozitivního testu na Covid 19, zajistí dozor kopii a přiloží jí 
k seznamu o testování. 

 TU ve všech třídách provedou 6. vyučovací hodinu poučení žáků o BOZP v souvislosti 
s pandemií Covid 19 (zápis o poučení do ETK)  

 V případě, že se žák do školy nedostaví v pondělí, ale v úterý ano (a analogicky dále), 
je testován tento den v učebně č. 126 (B1), resp. v učebně MO+ (B2) v 7:30 
(organizují ZŘŠ) 

  

Organizace výuky od 24. 5. 2021 - Pracoviště Bílina 
  

 Prezenční výuka ve všech třídách, v pondělí 24. 5. bude výuka zahájena v 8:10 

antigenním testováním žáků (0. VH odpadá) – rozpis viz níže 

 Testování žáků frekvencí 1x týdně 

 Rozvrh hodin v plném rozsahu – stěhování tříd jen v nutných případech (hotový viz 

Bakaláři) 

 Dozory – uvedeny v rozvrhu hodin (+nástěnka ve sborovně), dozor v přízemí 

v pondělí 24. 5. naviguje žáky do příslušných učeben na testování 

 Dodržování všech hygienických opatření, dezinfekce učeben při střídání skupin 

 Didaktické testy – viz harmonogram (komisař Mgr. Eva Talacová) 

 Mgr. Dragounová – komisař na G a SPŠ Duchcov 

 

 TESTOVÁNÍ UČITELŮ - učebna č. 24  7:30 - 7:45, organizuje ZŘŠ, učitelé jsou povinni se 
testovat na pracovišti výhradně v pondělí ráno (v případě neúčasti je možné se prokázat 
antigenním testem z testovacího místa)   




 

 

 
 
 
 
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ (kteří nesplňují podmínku min. 14 dnů po očkování 2. dávkou, příp. 
prodělali Covid v 90 dnech), a to takto:   

 

Třída Skupina Učebna Dozor 

P.G 
1 22 Francouzová 

2 21 Cabálková 

S.G 
1 36 Hrubešová 

2 34 Salačová 

T.G 
1 32 Fričová 

2 30 Marešová 

K.G 
1 33 Šroubková 

2 35 Gábel 

Q.G 
1 20 Vacková 

2 24 Libichová 

X.G 
1 31 Bretfeldová 

2 23 Sýkora 

M.G 
1 13 Strašrybková 

2 10 Veverka 

 

 Testování proběhne v rámci TH (nastavena pro jednotlivé skupiny v rozvrhu), po 
testování proběhne třídnická hodina ve spojené třídě v kmenové učebně s TU 
(případně se zastupujícím TU).  

 Pokud se žák prokáže externím testem, certifikátem o očkování nebo potvrzením o 
90-ti denní lhůtě od pozitivního testu na Covid 19, zajistí dozor kopii a přiloží jí 
k seznamu o testování. 

 TU ve třídách Q.G, X.G a M.G provedou poučení žáků o BOZP v souvislosti s pandemií 
Covid 19 (Osnova + prezenční listina – uložit do „modrých“ desek, zápis o poučení do 
ETK) – podklady připraví Mgr. Auliková 

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

  

 
V Mostě dne 21. května 2021     




