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Preventivní opatření pro minimalizaci možností nákazy COVID-19 

podmínky osobní přítomnosti žáků ve škole 
 v době trvání mimořádného opatření 

 

platí pro všechny zaměstnance a žáky, osoby, které se s vědomím vedení pohybují na všech 

pracovištích  

 

V době trvání mimořádného opatření se zaměstnanci na pracovišti pohybují po dobu nezbytně nutnou 

pro zajištění svých pracovních povinností nebo v době jim určené vedením školy ke konání 

stanovených pracovních povinností. 

 

1. Zavedení zvýšeného hygienického režimu  

 Povinné nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šátek). Každý zaměstnanec fasuje dvě 

roušky v kanceláři školy. 

  

 
 

 

 Všechny osoby pohybující se ve škole jsou povinny zachovávat vzájemný odstup 2 metry. 

 Pokud zaměstnanci či žáci zaznamenají příznaky podobné COVID - 19, ale také mírný kašel 

nebo zvýšenou teplotu, musí zůstat doma. 

 Vyhnout se blízkému kontaktu s osobami, které vykazují známky infekčních onemocnění 

(kašlou, smrkají, kýchají).  

 Dodržování základních hygienických pravidel při hygieně rukou s následným hygienickým 

osoušením rukou (osoušeče rukou, jednorázové papírové ručníky) na všech pracovištích.  

 Zaměstnanci zajistí časté a průběžné větrání prostor (minimálně jednou za hodinu po dobu 

pěti minut). 

 Zakazuje se vstup nepovolaným a návštěvám na pracoviště. 

 Místnost č. 148 se určuje za místo pro izolaci osob s podezřením na virovou nákazu. 

 U vchodu je všem k dispozici dezinfekční gel na ruce a papírové ubrousky; dezinfekční gel i 

ubrousky jsou i v místnosti č. 148, určené pro izolaci osob s podezřením na nákazu. 

 V každé místnosti (třídě i tělocvičně), kde probíhá jakákoliv pracovní činnost, je k dispozici 

dezinfekční gel. 

 Minimalizuje se osobní kontakt, nepodávají se ruce na pozdrav, nepůjčují se psací potřeby 

apod. 
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2.  Instrukce k pohybu žáků ve škole za účelem konzultací. 

 Žáci mohou osobně docházet na konzultace do školy počínaje 11. květnem 2020. Toto se 

vztahuje pouze na žáky maturitního ročníku, ostatní mají vstup do školy nadále zakázán. 

 Každý žák vstupující do školy za účelem účasti na maturitních konzultacích, musí podepsat 

čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových 

skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví. U nezletilých žáků se vyžaduje podpis 

zákonného zástupce. Oba dokumenty jsou k dispozici na webu školy a v tištěné podobě na 

stolku u vchodu do budovy gymnázia. Bez podpisu obou dokumentů nebude žákovi vstup do 

školy umožněn. Podepsané dokumenty odevzdá žák učiteli, se kterým má domluvenou 

konzultaci, ten je následně předá (společně s prezenční listinou, viz níže) hospodářce školy. 

 Žáci maturitního ročníku, kterým jediným je umožněn vstup do budovy, musí mít s sebou při 

vstupu do školy alespoň dvě roušky (šátky) a sáček na jejich uložení. 

 Po příchodu do třídy provede každý dezinfekci rukou. 

 Na konzultacích se může sejít najednou maximálně 15 žáků s tím, že udržují rozestup 2 metry 

a v každé lavici sedí jen jeden žák. Při dodržení těchto pravidel není nutné mít po dobu 

konzultace ve třídě nasazenou roušku (při sejmutí roušky se tato ukládá do sáčku přineseného 

s sebou). 

 Každý pedagog, realizující konzultace k maturitě, vede záznam o docházce na konzultace 

(prezenční listinu). Tu následně odevzdá k uložení hospodářce školy.  

 Obsah a formu všech vzdělávacích aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a 

epidemiologická opatření.  

 Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd. 

Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.  

  

3.  Instrukce pro externí nájemce školních zařízení. 

 

 Nájemci školních sportovišť a tříd se řídí ustanoveními v oddílu 1 (zavedení zvýšeného 

hygienického režimu) s výjimkou povinného odstupu v době sportovních aktivit. 

 Zakazuje se používání školních sprch i šaten, a to s ohledem na ustanovení ministerstva 

zdravotnictví ohledně užívání sportovišť. 

 

4.  Úklid prostor školy 

 Před otevřením školy 11. května se provede důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných 

prostor. 

 Zajištění úklidu všech prostor se provádí za použití dezinfekce s virucidním účinkem (WC, 

pracovní povrchy, kliky, atd.), min. EN14476 nebo DVV/RKI. Při používání dezinfekčních 
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prostředků je nutno dodržovat koncentrace stanovené výrobcem pro jednotlivá použití, aby 

byla zajištěna jejich účinnost.  

 Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. 

kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové 

systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických 

opatření je zakázán suchý úklid.  

 Toalety se denně uklízí a dezinfikují. 

 Všechny toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači a dezinfekcí s dávkovačem, stejně tak 

jednorázovými papírovými ručníky pro usušení rukou. 

 Každá místnost (třída), která se používá k práci, se každý den uklízí a dezinfikují se povrhy 

(lavice, židle, kliky, katedra, počítačová myš a klávesnice učitele, spínače světla). Pokud se 

v místnosti vyskytuje v daný den zvláště velký počet lidí, provádí se dezinfekce několikrát 

denně či během doby užívání. 

 Odpadkové koše se denně vynášejí. 

 Prostory, které využívají nájemníci v odpoledních a večerních hodinách (tělocvična, aula) 

podléhají stejnému režimu úklidu jako ostatní místnosti (zejména třídy). 

 

5.  Společná ustanovení 



 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, umístí se do samostatné 

místnosti (místnost č. 148) a budou kontaktováni jeho zákonní zástupci s žádostí o okamžité 

vyzvednutí žáka (zletilý žák sám opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky 

a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní 

žáci se pak přesunou do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným 

nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

 Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí 

v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci se pak přesunou 

do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není 

známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  

 

 

 

        ……………………………………. 

Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. 

                 ředitel školy  

 


