
 

Pokyny pro výuku od 1. 9. 2021 
v prostorách Gymnázia Fr. Živného Bohumín, 

informace k testování žáků 
 
 
Hygienická pravidla: 
 
1. 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. 

2. Po vstupu do budovy školy si všichni žáci a ostatní osoby dezinfikují ruce. 

3. Všechny osoby ve společných prostorách školy mají nasazenu ochranu dýchacích cest – 
respirátor, případně roušku (pouze žáci nižšího gymnázia). 

4. Při příchodu i odchodu z učebny si žáci umyjí ruce antibakteriálním mýdlem, které je 
připraveno v dávkovači, případně použijí dezinfekcí. 

5. Vyučující dbají ve třídách na pravidelné větrání prostor (minimálně 1x v průběhu vyučovací 
hodiny). 

6. Po odchodu z učebny provedou vyučující dezinfekci pracovních míst žáků rozprašovačem 
s dezinfekcí. 

7. V případě zdravotních komplikací, které odpovídají příznakům COVID-19, žáci okamžitě 
kontaktují nejbližšího zaměstnance školy a řídí se jeho pokyny. 

 
Postup testování: 
 
1. Screeningové testování žáků na začátku školního roku proběhne ve dnech, 1. 9., 6. 9. 

a 9. 9. 2021 a účastní se ho všichni žáci školy. Případné další termíny závisí na rozhodnutí 
příslušné hygienické stanice. 

2. Testování proběhne tzv. samoodběrem (antigenní testy GENRUI), u kterého není nutná 
asistence zdravotníka. 

3. Roušky/respirátory žáci odloží pouze krátce při vlastním testování. 

4. Třídní učitelé provedou žáky celým procesem testování. 

5. Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den a hodinu, bude otestován 
bezprostředně po příchodu do školy na vrátnici školy. 

6. V případě pozitivního testu budou žáci izolováni a následně předáni zákonným zástupcům, 
zletilí žáci opustí prostor školy a neprodleně kontaktují svého lékaře. 

 
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost a předloží 
jeden z následujících dokladů: 
 
1. Certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování). 

2. Lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního 
testu na COVID-19). 



 
3. Platný antigenní test z odběrového místa (ne starší 72 hodin). 

4. Platný PCR test z odběrového místa (ne starší 7 dní). 
 
Tento doklad předloží žáci svému třídnímu učiteli na místě testování. 
 
5. Žáci, kteří odmítnou testování a nepředloží požadovaný doklad o bezinfekčnosti, se mohou 

účastnit prezenční výuky pouze s trvalou ochranou dýchacích cest. Výuky TV ve vnitřních 
prostorách a zpěvu v hodinách hudební výchovy se aktivně neúčastní. 

 
Opatření mohou být upravena či změněna v závislosti na pokynech MŠMT, Ministerstva 
zdravotnictví ČR, příslušné hygienické stanice, případně zřizovatele a vedení školy. 
 
Bližší informace k testování žáků i provozu školy v době koronaviru jsou k dispozici na webu 
edu.cz. 
 
 
 
PaedDr. Miroslav Bialoń, ředitel školy 
 
V Bohumíně 25. srpna 2021 


