
UPŘESŇUJÍCÍ POKYNY pro žáky, zákonné zástupce 

 a pedagogické pracovníky školy: 

 

Pokyny pro žáky: 

1. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

2. Žák, který vstupuje do školy, musí mít u sebe 2 ks roušky. 

3. Po vstupu do školy je nutné provést dezinfekci rukou před vchodem do šaten. 

4. Po opuštění šaten se žáci bez zbytečného odkladu přesunou do své učebny. 

5. O přestávkách budou žáci opouštět učebnu pouze v neodkladných záležitostech (WC, přesun 

do jiné učebny, jídelny, na terasu, konzultace s učiteli…) 

6. Po použití WC si bude žák dezinfikovat ruce. 

7. Během pobytu ve škole je nutné dbát na zvýšenou hygienu (mytí rukou, atd.) 

8. Při zhoršení zdravotního stavu žák ihned upozorní vyučujícího. 

9. Žáci co nejvíce omezí kontakt se spolužáky a žáky z jiných tříd. 

10. V prostoru gymnázia (jídelny) budou mít žáci roušku, vyjma konzumace oběda. 

11. V jídelně mohou u jednoho stolu sedět pouze žáci stejné třídy nebo skupiny. 

12. Žáci se budou řídit pokyny ped. pracovníků. 

 

 

Pokyny pro zákonné zástupce či jiné návštěvy školy: 

1. Tyto osoby mají povolen vstup (v rouškách) pouze do vestibulu školy a pouze v nezbytných 

situacích. Osoby s příznaky infekčního onemocnění do školy vstoupit nesmějí. 

2. Schůzku s vyučujícím či jiným ped. pracovníkem lze uskutečnit ve výjimečných situacích a po 

předchozí tel. domluvě (sborovna). 

3. Vyzvedávání dětí z družiny se realizuje ve stanovených intervalech prostřednictvím 

telefonátu s vychovatelkou. (Rodič si zavolá, vychovatelka pošle dítě do šatny, rodič v roušce 

může čekat v prvním vestibulu.) 

 

Pokyny pro ped. pracovníky: 

1. Ped. pracovník s příznaky infekčního onemocnění nemůže do školy vstoupit. 

2. Po vstupu do školy je nutné provést dezinfekci rukou. 

3. Během pobytu ve škole je nutné dbát na zvýšenou hygienu. 

4. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), 

neodkladně informuje vedení školy a školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s 

použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při 

podezření na nákazu tímto virem. 

5. Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci 

z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů 

k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě 

nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném 



období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné 

zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % 

redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská). 

6. Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu 

používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a 

zachovávat sociální distanci. 

 

Pokyny pro pedagogické pracovníky vzhledem k žákům: 

1. Škola/vyučující průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační 

hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten 

neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. (nutno zapsat do poučení – vzor do TK zadá Po) 

2. Učitel dbá na průběžné větrání učeben. 

3. Škola je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního 

onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 

odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Pokud se u žáka projeví příznaky respiračního 

onemocnění, učitel zajistí, aby si žák nasadil roušku a odvede ho neprodleně do izolace. 

Izolace je zřízena v učebně dílen. Osobou, která bude vykonávat dozor v izolaci, je školnice 

p. Dubnová (musí být na tel.) Učitel poté ihned informuje zákonného zástupce, aby si dítě 

vyzvednul. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným 

zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z 

nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Pro 

změření teploty (normální teplota do 37°C včetně) bude bezkontaktní teploměr uložen 

v kanceláři školy. 

4. Dozor ve školní jídelně včetně vychovatelek zajistí, aby u jednoho stolu seděli pouze žáci 

stejné třídy nebo skupiny a aby žáci obsazovali stoly plně. 

5. Při výjimečném střídání žáků v učebnách zajistí učitel příchozí třídy vyvětrání a dezinfikování 

ploch (lavice, opěradla židlí, klávesnice, myš, kliky dveří, vod. baterie….). V každé učebně 

bude umístěna lahvička s dezinfekcí na plochy a hadřík. 

6. Po poslední vyučovací hodině se od 1. 9. 2020 nechávají židle dole každý den, uklízečky 

budou provádět umytí popř. dezinfekci lavic denně. 

7. Pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy (popř. pro 

případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy) je ve škole 

k dispozici zásoba roušek. V případě potřeby dojde vyučující pro roušku do kanceláře školy a 

zapíše do přiloženého sešitu datum a pro koho byla rouška určena.  

8. Všechna aktuální opatření a informace se budou pravidelně uveřejňovat na www stránkách 

školy (zajišťuje Hl, Pe, Po). 

 

Mgr. Michaela Petráčková, ředitelka školy 

 


