
Vážení rodiče, milí žáci, 
 
velmi mě těší, že můžeme po delší době přivítat žáky nižšího gymnázia k prezenční rotační výuce. 

 

Prezenční výuku zahájí v pondělí 3. 5. od 2. vyučovací hodiny v 8:50 třídy: 

1. L, 1. M, 2. L a 3. L 
Dále se budou žáci těchto tříd učit v úterý 4. 5. od 8:50 a v pátek 7. 5. od 8:00. 

 
 

Na středu 5. 5. a čtvrtek 6. 5. vyhlašuji pro všechny žáky ředitelské volno  
z důvodu konání přijímacích zkoušek. Jsme limitováni kapacitou školní budovy. 

Žáci jmenovaných tříd se před 2. vyučovací hodinou dostaví na školní dvůr. Použijí branku u tělocvičny z ulice 
Opavská, nebo přístup do dvora z ulice Moravská. Hlavní vchod nebudou používat, protože je určen pouze 
pro uchazeče o studium. 

Žáci budou odvedeni ze školního dvora vyučujícími, kteří s nimi zahajují výuku (Drá, Feá, Siá, Šfá), do šaten 
a odejdou zadním schodištěm u jídelny do 2. patra (budova B) do tříd. Schodiště od vrátnice v budově A 
nebudou žáci vůbec používat z důvodu konání jednotných přijímacích zkoušek.  
 
Žáci si pod dohledem svých vyučujících provedou ve třídě samoodběr. Posílám Vám odkaz na video návod 
k samoodběru. https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=15s. 
 
Strávníci, kteří platí bankovním převodem, jsou automaticky přihlášeni k obědům. Pokud oběd nebudou 
požadovat, musí si ho odhlásit u vedoucí školní jídelny paní Aleny Černé. 
 
Pro pondělní a úterní rozvrh byly jmenovaným třídám přiděleny tyto učebny: 

1. L - A29 
1. M - B24 
2. L - A22 
3. L - B26 

 
Výuka cizích jazyků bude probíhat v učebnách, které budou označeny v rozvrhu suplování. Hodiny tělesné 
výchovy se budou konat formou venkovní aktivity, není třeba cvičební úbor. V pátek se uvedené třídy učí 
prezenčně podle standardního rozvrhu. 
 

Od 10. 5. nastoupí k prezenční výuce třídy 4. L, 1. E a 2. E. 
 
Poznámka k testování žáků:  

Pokud je nezletilý žák pozitivní, bude odveden do izolační místnosti S01. Škola kontaktuje zákonného zástupce, 
se souhlasem zákonného zástupce, (který může být dán i předem), a po náležitém poučení o nutných opatřeních během 
návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. 
Zletilý žák či student – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu. 
Žáci, kteří přijdou pozdě na výuku, provedou samoodběr u vrátnice pod dozorem paní vrátné, případně ve sborovně 
pod dozorem pedagoga konajícího suplovací pohotovost. 
Žák nemůže být k účasti na testování nucen. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním 
vzdělávání. Výjimky z testování jsou uvedeny v Manuálu Covid -19 testování ve školách duben 2021: 
https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf.  
Leták k samodoběru https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf 
Videonávod k samoodběru - https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=15s  
Další užitečné informace naleznete zde - https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 
 
 

Děkuji Vám za prostudování všech informací a za Vaši spolupráci. 

S pozdravem Aleš Janoušek 


