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POKYN ŘEDITELE ŠKOLY č. 2/2021-22

Organizace začátku školního roku
září 2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková
organizace, se sídlem: Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 005 59 016 (dále
jen „škola“), vydává v souladu s aktuálními doporučeními Ministerstva zdravotnictví České
republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, následující pokyn
k organizaci začátku školního roku v září 2021.

1. Preventivní testování
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků, a to ve dnech středa 1. září 2021,
pondělí 6. září 2021 a čtvrtek  9. září 2021.

2. Kdo se testuje
Testovat se musí všichni žáci školy, a to antigenními testy Genrui BioTech. Testování nepodstupují
žáci, kteří:

a) se prokáží certifikátem, že u něj bylo dokončeno očkování (14 dní po plně dokončeném
očkování) nebo

b) prokáží, že prodělali nemoc covid-19 (od doby prvního pozitivního testu na covid-19
neuběhlo 180 dní) nebo

c) prokáží negativní výsledek testu provedeném v odběrovém místě (platnost PCR testu je
přitom  7 dní, platnost ATG testu 3 dny).

3. Odmítnutí testování
Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj výše uvedená výjimka (bod 2), bude se
moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole pouze za dodržení přísnějších režimových
opatření, konkrétně:

● povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při
výuce a ve společných prostorách školy,

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

● osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo

● osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor
(v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo
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obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně
uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek,

● nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí
použít sprchy,

● nesmí zpívat,
● používají hygienické zařízení pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test
● v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob

minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení
ochrany dýchacích cest).

Vedení školy zdvořile žádá všechny zákonné zástupce, aby umožnili svým dětem se pohybovat
při výuce ve třídách bez roušek tím, že dají souhlas s antigenním neinvazivním testováním.
V opačném případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu
stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.

4. Pozitivní výsledek
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.

● V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních
osob do izolační místnosti (školní klub) - pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně
testovaných; negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné
třídě.

● V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky
izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu.

○ Nezletilý žák – 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. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít
ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

○ Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného
odkladu opouští školu.

● Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl
pozitivně testován. Daný žák, nebo zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo
jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele
zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství
pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou
RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření..

● Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení
negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení
o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného
praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

● Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu)
v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní
výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu
do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s
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pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (V praxi se bude jednat fakticky v
případě AG testů pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu ze 6. září
nebude splněna podmínka, že spolu žáci byli v předcházejících 2 dnech. Toto ustanovení se
netýká řádně očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v
ochranné lhůtě.

● V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG
testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně
indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit
k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

● V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním
výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské
hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve
škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

● Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo
z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny
žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto
stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.

● V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání
distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.

● Podmínky omlouvání absence jsou uvedeny ve školním řádu.

5. Pokyny k samotnému testování
Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo
respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. Dohlížející osoby mají
k dispozici jednorázové rukavice.  Během testování je vhodné zajistit větrání.

Průběh testování:
instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=26s

Vydání testu - provedení testu - vyhodnocení testu - záznam výsledků - likvidace testu

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním

roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky
nakapejte 3 až 4 kapky, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů: Zasuňte tampon do nosní dírky
přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce
sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.

6.
○ Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním

roztokem a otočte jej asi 5x až 6x.
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○ Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
○ Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce

kapaliny.
○ Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1

minutu stát.
○ Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního

roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
○ Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.
7. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
9. Vyhodnocení testu:

○ Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného
odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce

○ Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše
a je poslán do izolační místnosti (školní klub), případně rovnou odchází ze školy, je-li
žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému
odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky
apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.

○ Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a
testovaný musí vykonat nový test.

6. Organizace prvního testování 1. září 2021
Žáci prvních ročníků se řídí pokyny k adaptačnímu kurzu, které obdrželi, tj. sejdou se v 7.50 hodin
před budovou školy.

Pro žáky ostatních tříd platí:

Žáci, kteří budou absolvovat antigenní test ve škole se sejdou v 9.00 hodin v jejich kmenových
učebnách (rozpis kmenových učeben je v příloze).

Pokud žák splňuje některou z podmínek uvedených v bodu 2 písmeno a) nebo b) nebo c) (tj. má
certifikát dokončeného testování (14 dní po plně dokončeném očkování) nebo prodělal nemoc
covid-19 od doby prvního pozitivního testu na covid-19 neuběhlo 180 dní) nebo prokáže negativní
výsledek testu provedeném v odběrovém místě) a zároveň tuto skutečnost dá na vědomí svému
třídnímu učiteli nejpozději 31. srpna tím, že patřičné potvrzení dá do přílohy emailu zaslanému
třídnímu učiteli, mohou přijít do kmenové učebny v 9.20 hodin.

Obvyklé slavnostní zahájení školního roku v Barce bohužel vzhledem k vládním doporučením
neproběhne.

V Brně dne 25. srpna 2021

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy
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