OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ GYMNÁZIA KOJETÍN V OBDOBÍ
čtvrtého a třetího stupně opatření PES pro školství (hygienická pravidla)

1. Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními..

2. Před školou
Před školou jsou žáci povinni dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí
úst a nosu rouškou.

3. Vstup do budovy školy, společné prostory
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách školy roušky.
 Roušky si žáci mohou sundat pouze na dobu nezbytně nutnou k jídlu a pití. Svačit budou
žáci ve své lavici, a to pouze o velké přestávce a v obědové pauze.
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. S informací
o vymezených prostorách žáky seznámí třídní učitel/ka a také ji naleznou na rozvrhové
nástěnce umístěné v přízemí budovy.
 Na provoz v šatnách bude dohlížet dozírající zaměstnanec, který zajistí zamezení
setkávání žáků z různých skupin.
 Ze třídy žák vychází pouze v nezbytně nutných případech.
 V době přestávek se budou žáci zdržovat ve své lavici, nebudou vytvářet skupinky.
 Do prostor WC budou vstupovat jednotlivě, před kabinkami nebudou vytvářet
skupinky.
 Do kabinetů pedagogů nebudou vstupovat. S pedagogy budou komunikovat v určené
učebně a budou dodržovat rozestup 2 metry.
 Potvrzení o studiu a apod. obdrží od paní T. Voždové, k přepážce budou přistupovat
jednotlivě, na chodbě před kanceláří budou dodržovat rozestup 2 metry.

4. Ve třídě




Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci
na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a
tekutým mýdlem) a nošení vlastní desinfekce, kterou bude žák mít v případě potřeby
vždy po ruce.
Žáci si po každé vyučovací hodině vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
Doporučuje se, aby si žáci nosili do výuky i vlastní desinfekci, kterou budou mít
v případě potřeby vždy po ruce.



Pokud žák odloží roušku, uloží ji do sáčku.

5. Organizace výuky







Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách, třídy se neslučují.
Organizace prezenční výuky je stanovena upraveným rozvrhem a pokyny, které budou
průběžně reagovat na změny, budou zveřejňovány dle potřeby (nástěnka v přízemí
školy, bakaláři).
Rozmístění lavic ve třídě umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky (nejméně 1,5
metru).
V každé třídě je nezbytné často a pravidelně větrat (minimálně 5 min – na začátku
hodiny, uprostřed a na konci hodiny + přestávky).
Adaptační a sportovní kurzy a exkurze se nemohou konat.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

6. Postup při podezření na možné příznaky COVID-19








Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do
samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci nezletilého žáka s
požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném
čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola
spádovou hygienickou stanici.
Gymnázium důrazně žádá zákonné zástupce žáků, aby kontrolovali zdravotní stav
žáka a neposílali do školy žáky projevující příznaky virového onemocnění (teplota,
kašel, rýma…)
Gymnázium důrazně žádá zletilé žáky, aby nevstupovali do školy, pokud vykazují
příznaky virového onemocnění (teplota, kašel, rýma…)

7. Povinnost dodržovat stanovená hygienická pravidla




Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. O nedodržování pravidel
bude bezodkladně informován zákonný zástupce žáka a přestupek bude zaznamenán do
třídní knihy. Opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného
zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
Zletilý žák bude na porušení hygienického pravidla upozorněn, při opakovaném
porušení bude vykázán z budovy.

