
Informace k provozu školy od 24. 5. 2021 

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. 5. 2021 a na novelizované mimořádné opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR je výuka na Gymnáziu U Balvanu od 24. 5. 2021 organizována takto: 

1. Teoretická výuka probíhá od 24. 5. 2021 v plném rozsahu s přímou účastí žáků ve škole. 

2. Homogenita skupin není povinná, výuka může probíhat ve skupinách složených z paralelních 

tříd nebo ze skupin z různých ročníků. 

3. Vzhledem k počtu žáků ve skupinách je možná i výuka tělesné výchovy vyjma výuky 

v prostorách malého sálu (fitness-sál). Nelze však použít šatnu ani sprchu. 

4. Platí povinnost testování v týdenním cyklu. 

5. Platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest. 

 

Organizace testování žáků 

Vždy v pondělí první vyučovací hodinu podle rozpisu tříd. Určeným místem testování je tělocvična 

školy. Testování probíhá samoodběrem za dohledu vyučujícího. Žák se může účastnit výuky 

pouze za podmínky, že má negativní výsledek testu. Testování je organizováno tak, že příchod do 

testovací místnosti je z přízemí budovy, odchod přes galerii tělocvičny. 

Pokud se žák nemůže v odůvodněných případech zúčastnit testu v pondělí, provede se test 

samoodběrem v první den přítomnosti ve škole před zahájením výuky, a to po předchozí dohodě 

s vedením školy nebo třídním učitelem. 

Stravování žáků 

Žáci mohou využít ke stravování školní jídelnu za zpřísněných hygienických opatření, spočívajících 

zejména v omezení počtu stravovaných osob v jeden výdejní čas. Proto bude v rozvrhu hodin 

upraven čas obědových přestávek tak, aby byla dodržena kapacita jídelny v souladu 

s protiepidemickými nařízeními. 

Školní jídelna vaří od úterý 25. 5. 2021. Podrobné informace k platbě obědů a k ceně za oběd  

oznámí vedoucí školní jídelny v samostatném sdělení. 

 

Změny v rozvrhu hodin 

Vzhledem k souběhu termínů maturitních zkoušek a přímé výuky žáků je třeba sledovat změny 

v rozvrhu hodin jednotlivých tříd. Nejedná se však o mimořádné opatření, škola tímto způsobem 

postupuje každým rokem, aby byl zajištěn řádný průběh maturitních zkoušek. 

 

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy 

 

 


