
 
PROVOZ GYMNÁZIA ŠUMPERK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE 
COVID-19  
 
OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY  
Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu. V průběhu 
školního roku  budeme situaci monitorovat a v případě zhoršení situace přijmeme 
okamžitě příslušná opatření. 
Od žáků nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.  
Nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a 
omezení počtu žáků ve třídách či skupinách.  
Není plošně zavedena povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (ústenka, 
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, dále jen „rouška“) ve vnitřních 
prostorách školy. 
 
Vedení školy bude průběžně sledovat republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci 
systému semafor a následně upraví provoz školy podle obecných plošných nařízení MZv 
a MŠMT. 
 
 
DÍLČÍ ÚKOLY, KTERÉ BUDOU PLNĚNY V ZÁŘÍ: 
∆ Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky 
vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy 
(telefonní čísla a e-maily).  
∆ Žáky a rodiče i zaměstnance budeme informovat o stanovených hygienických 
a protiepidemických pravidlech prevence koronaviru (prostřednictvím webu školy). 
∆ Vytvoříme systém sdílení informací mezi pracovníky školy. Stanovujeme jednotné 
místo, kde by měli zákonní zástupci žáků ohlašovat škole karanténu v rodině, popř. 
podezření na nemoc Covid-19 (kancelář školy - viz dále). 
∆ Škola bude průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňovat 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. 
∆ Zaměstnanci školy, žáci a zákonní zástupci žáků s příznaky infekčního onemocnění 
mají zakázaný vstup do školy. 
∆ Vstup zákonných zástupců žáků a dalších osob do budovy školy bude omezen na 
nezbytné vyřizování důležitých věcí.  
∆ Škola v průběhu školního roku omezí konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění 
školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího 
počtu lidí. S přihlédnutím k výše uvedenému budeme organizovat školní výlety, kurzy, 
adaptační pobyty apod.  
∆ Škola mírně omezí přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších prostorách školy s 
cílem snížení rizika přenosu nákazy covid-19.   
 
 
HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU  
∆ U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v jídelně, u tělocvičny budou k dispozici 
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  
∆ Ihned 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. Škola bude na nutnost takového 
postupu opakovaně upozorňovat.  
∆ Bude prováděno časté a intenzivní větrání učeben, šaten a ostatních využívaných 



prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben budeme provádět 
opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovacích hodin.  
∆ Bude zajištěno bezpečné osoušení rukou –ručníky na jedno použití 
∆ Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat dvakrát denně. Vyprazdňování 
odpadkových košů bude prováděno jednou denně.  
∆ Denně bude probíhat důkladný úklid všech místností. Úklid povrchů a ploch bude 
vykonáván na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, koberce budou vysávány. 
Bude kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí 
(např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, 
splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).  
∆ Úklidový personál je proškolený o hygienických zásadách a o potřebě čištění a 
dezinfekce povrchů a předmětů.  
 
∆ Školní jídelna bude respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Nádobí 
bude umýváno při teplotách min. 60 °C. Při ručním mytí bude zajištěný finální oplach 
horkou vodou.  
 
Škola je vybavena:  
∆ Čisticími a dezinfekčními prostředky na plochy s virucidní aktivitou, dezinfekčními 
prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného 
doplňování do dávkovačů.  
∆ Bezkontaktním teploměrem na měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců 
školy v případě podezření na infekční onemocnění.  
∆ Malým počtem roušek pro žáky či zaměstnance s podezřením na výskyt covid-19. 
Dle pokynu ministra škola není povinna poskytovat zaměstnancům a žákům roušky 
mající charakter osobních ochranných pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení 
jejich užívání. Uvedené neplatí, pokud učitel a pracovník úklidu bude vykonávat dohled 
nad žákem v izolaci či v případě úklidu těchto prostor.  
 
 
OMLOUVÁNÍ ABSENCE ZE STRANY RODIČŮ 
Pro omlouvání absence žáků z výuky platí následující upřesněná pravidla: 
∆ Pokud se absence netýká nemoci, popř. pokud se absence týká běžné nemoci 
(angina, chřipka, rýma, …), omlouvají rodiče žáka způsobem doposud běžným 
(telefonicky, mailem, adresované třídnímu učiteli). 
∆ Pro oznámení karantény kvůli koronaviru, popř. pro oznámení onemocnění 
nemocí Covid-19, je stanovené centrální ohlašovací místo, kterým je kancelář 
školy, tel. 588 188 511,  popř. tel. 588 188 528,   e-mail  Sojakova@gymspk.cz  
 
 
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19  
Škola má povinnost oddělit žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od 
ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 
zákona o ochraně veřejného zdraví). Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u 
jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění. Přesto budeme zvýšené teplotě, 
horečce, kašli, rýmě, dušnosti, bolesti v krku, bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů, ztrátě 
chuti a čichu věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) budeme 
nutné volit tento postup:  
 
∆ Pokud příznaky nemoci budou patrné již při příchodu – žák nebude vpuštěn do 
budovy školy tehdy, když bude přítomen jeho zákonný zástupce,  



∆ Pokud příznaky nemoci budou patrné již při příchodu žáka do školy a nebude 
přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – nemoc oznámíme zákonnému zástupci 
neprodleně a budeme jej informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; 
pokud toto nebude možné, budeme postupovat následovně,  
∆ Když se příznaky vyskytnou, resp. budou patrné v průběhu vyučování; neprodleně 
dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti  
(izolace od ostatních přítomných ve škole) a současně budeme informovat zákonného 
zástupce nezletilého žáka s požadavkem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; 
zletilý žák a zaměstnanec školy opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  
Karanténní místností je stanovena – studovna naproti učebně 342. 
 
V izolaci zůstane osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným 
zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy 
učitelé použijí ochranné osobní pomůcky poskytnuté školou.  
 
Škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky 
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  
 
 
Žákovi (a zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které 
jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), 
bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí 
(potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost nebo praktický lékař). 
 
 
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY  
Škola v tomto případě kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a 
sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.  
 
Škola bude neprodleně informovat žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a 
svého zřizovatele o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených 
KHS a případné úpravě způsobu vzdělávání.  
 
 
Učitel, kterému je nařízena karanténa, může po domluvě s ředitelem školy, bude-li to 
organizačně a provozně možné, vykonávat práci z jiného místa po dobu, kdy bude v 
karanténě (např. distanční výuka na dálku, příprava podkladů k výuce apod. 
 
 
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ  
Školní stravování se bude poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud 
nestanoví KHS nebo MZd jinak:  
∆ Škola v obědové pauze zajistí oddělení či co nejmenší kontakt různých tříd (rozložení 
vydávání obědů v delším čase).  
∆ Hygiena a úklid bude prováděna podle pravidel stanovených v předchozím textu.  
∆ Bude kladen důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  
∆ Nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků 
a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).  
 
 
CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ  
Cestování skupin žáků a zaměstnanců školy do zahraničí bude omezeno. 


