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OPATŘENÍ k zajištění výuky GYMNAZIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

pro období od 8. 6. 2021. 

 

V návaznosti na aktuální vydaná Usnesení Vlády ČR a Mimořádná opatření MZČR, sděluje 

ředitel Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy, základní umělecké školy následující 

informace a podmínky k výuce GYMNAZIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (G) s platností od 

8.6.2021. 

 
a) Výuka studentů GYMNÁZIA bude v uvedeném období probíhat: 

PREZENČNĚ včetně praktické výuky. Individuální výuka hudebních předmětů se 

realizuje prezenčně za předpokladu: 

že zákonný zástupce žáka, resp. zletilý žák a pedagog vysloví jasný souhlas s prezenční formou. 

V případě, že nesouhlasí byť jen jeden z výše uvedených aktérů, výuka se automaticky realizuje 

distančně. 

 

b) Vyučující gymnázia MAJÍ POVINNOST zajistit DISTANČNÍ VÝUKU primárně OFF-

LINE/asynchronně (Pro tyto účely se výukou off-line rozumí zadávání úkolů a jejich následná 

reflexe). 

 

c) Testování žáků probíhá metodou PCR odběr vzorku ze slin ve 14-denním intervalu. 

Testování probíhá podle předem stanoveného organizačního schématu, dostupného žáků, 

vyučujícím a zákonným zástupcům nezletilých žáků, ve dnech 7.6. a 21.6.2021.  

d) Testování navazuje na předchozí pilotní projekt zřizovatele školy, určený žákům nižšího stupně 

pražských gymnázií, které se uskutečnilo ve dnech 17.5., 24.5. a 31.5.2021 

 

e) Nošení osobních ochranných pomůcek k zakrytí úst a nosu, kterými jsou respirátor nebo 

obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 

podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných 

norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 

14683+AC, které brání šíření kapének je do odvolání POVINNÉ pouze ve všech společných 

vnitřních prostorách školy. Žáci do 15 let věku mohou používat-nosit pouze chirurgickou 

roušku.  

 

f) Při vstupu do budovy použije každá osoba dezinfekci dostupnou na všech patrech společných 

prostor školy a co nejdříve si důkladně umyje ruce za použití mýdla. 

 

g) Všechny osoby se ve škole bezdůvodně nezdržují, zachovávají doporučený odstup  (min. 2 m) 

a pokud to není bezpodmínečně nutné, neshlukují se. 

PROSÍM VŠECHNY O ZODPOVĚDNOST, SPOLUPRÁCI A RESPEKTOVÁNÍ 

OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY 
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