Informace k provozu školy ve školním roce 2020 – 2021 vzhledem
ke COVID – 19
A. Obecné informace
Gymnázium zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy
a pohybu osob před budovou školy.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, studijních skupinách
či kurzech.

B. Pokyny pro zákonné zástupce žáků a cizí osoby
Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy gymnázia se omezuje na prostory
vestibulu školy (při nutném čekání na žáka), kanceláří sekretariátu a zástupkyně ředitelky a
ředitelny (při vyřizování úředních záležitostí).
Komunikace zákonných zástupců žáků s pedagogy bude probíhat převážně telefonicky
a on – line formou.
Zákonní zástupci žáků a cizí osoby nevstupují do budovy školy bez ohlášení (prostřednictvím
elektronického vstupního zařízení).
Gymnázium upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekce dýchacích
cest nesmí do školy vstoupit. Gymnázium důrazně žádá zákonné zástupce žáků, aby
kontrolovali zdravotní stav žáka a neposílali do školy žáky projevující příznaky virového
onemocnění (teplota, kašel, rýma…)
Žákovi (popř. zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

C. Pokyny pro žáky a zaměstnance školy
Žáci a zaměstnanci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy vstoupit.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. O nedodržování pravidel bude
bezodkladně informován zákonný zástupce žáka a přestupek bude řešen v souladu se školním
řádem. Zletilý žák bude na porušení hygienického pravidla upozorněn, při opakovaném
porušení bude potrestán v souladu se školním řádem.

Žákům se doporučuje nosit si do školy roušku a vlastní desinfekci. V případě, že se u žáka
objeví příznaky infekčního onemocnění, bude škola požadovat, aby žák roušku použil.
Cesta do školy a ze školy, pobyt před školou
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními (dodržování zásad osobní hygieny, rozestupy, skupinová izolace, event. sociální
distance, ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti
na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví – tzv. semafor
Vstup do budovy školy, společné prostory
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
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.
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.
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 několikrát denně 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.
V každé třídě je nezbytné často větrat (o přestávkách a minimálně jednou za hodinu po dobu 5
min).
Stěhování žáků do učeben je pro školní rok 2020/21 omezeno (viz rozvrh). Během pobytu ve
škole žáci budou pobývat ve svých kmenových učebnách, a to i v době přestávek, výjimkou je
přesun skupiny v rámci stanoveného rozvrhu (půlená výuka, semináře apod.).
Žáci a pedagogičtí pracovníci přijíždějící ze zahraničí
Při příjezdu žáků či pedagogických pracovníků ze zahraničí se doporučuje dodržovat stanovená
hygienická pravidla (včetně nošení ochrany úst a nosu) a řídit pravidly nastavenými semaforem,
který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající.

D. Hygienická opatření
U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu
do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači,
popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého
pobytu ve škole.
Je nutné provádět časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.
Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací
hodiny.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení
vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
Denně se provádí důkladný úklid a desinfekce všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci
školy pohybují.
Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí.
Po použití společných pomůcek, fixů na tabuli, žákovské kopírky apod. si žáci vydesinfikují
ruce.

E. Postup školy v případě podezření na výskyt infekčního onemocnění
u žáka
Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy;
v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce
nezletilého žáka – tato skutečnost bude neprodleně oznámena zákonnému zástupci, který bude
požádán o bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle
následujícího bodu,
V případě, že příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole,
bude GKJ postupovat následujícím způsobem:
Neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené samostatné
místnosti. Současně bude informován zákonný zástupce nezletilého žáka a vyzván k
bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu
školy.
Desinfekce všech prostor, v nichž se žák pohyboval.
Důkladné větrání v prostorách školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka
o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v
případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít
ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti8 je za normální tělesnou teplotu obecně
považována hodnota do 37 °C.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS
nekontaktuje.
F. Vzdělávání na dálku
V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními
MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:
Prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více
jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným
způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje
obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci.
Smíšená výuka
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je škola
povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce.
Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
Distanční výuka
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje
pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále
prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku
celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých
žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.
Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.

