
Úpravy provozu školy k datu 10. 9. 2020 

Ministerstva zdravotnictví ČR vydalo dne 9. 9. 2020 „Mimořádné opatření k nošení ochranných 

prostředků dýchacích cest s účinností od 10. září“. Bylo upraveno stanovisko k nošení roušek a 

k provozu školských zařízení a škol. Na základě tohoto nařízení včetně zveřejněných výjimek 

ředitelství Gymnázia, Šumperk upravuje provoz školy následovně: 

Roušky – od 10. 9. 2020 mají žáci, zaměstnanci školy a nezbytné návštěvy ve 
společných prostorách školy a školní jídelny stanovenu povinnost nosit roušku – 
např. na chodbách a toaletách, v šatnách, na chodbě před jídelnou. Roušky se nosit 
nemusí tedy například v učebnách, laboratořích, v jídelně během konzumace jídla 
nebo v tělocvičně (tělocvičnou rozumíme nejen sály, ale i přilehlé spojovací chodby, 
posilovnu a šatny). Stejně tak roušky nemusí nosit učitelé v kabinetech a jiných 
prostorech vymezených pro zaměstnance. Škola doporučuje v rámci možností 
v prostorech vyhrazených pro zaměstnance aplikovat preventivní opatření (zejm. 
udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).  
Pro odložení roušek během jídla, během výuky doporučujeme nosit plastový sáček.  

Pořádání hromadných akcí – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 
24. 8. 2020 zakazuje pořádání hromadných akcí nad 500 osob (pokud se pořádají 
převážně ve vnitřních prostorech) s tím, že je povinnost nosit ochranné 
prostředky k zakrytí úst a nosu v případě, že počet účastníků ve stejný čas 
přesahuje 100 osob. Obecně se nedoporučuje, aby školy a školská zařízení 
pořádaly hromadné akce. V případě škol a školských zařízení se bude jednat 
především o kulturní představení (např. školní představení, besídky), hudební 
představení , sportovní akce (např. sportovní soutěže) či o slavnosti (např. vítání 
žáků prvních ročníků s rodiči). V případě, že se škola či školské zařízení rozhodne 
hromadnou akci uspořádat, doporučujeme nastavit pravidla tak, aby se 
minimalizovalo riziko šíření nákazy.  

Kroužky – nejsou zakázány, pokud kroužky realizovány budou, nastavíme podmínky 
tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy (neměnit skupiny žáků, 
dodržovat všechna hygienická a jiná doporučení).  

Výuka plavání – plavecký výcvik není zakázán nebo omezen, budeme se řídit 
hygienickými a provozními pravidly uvedenými v manuálu.  

Učitel v karanténě: pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl 
s ředitelem školy na tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné 
nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě 
nemoci.  

Jídelna – nebude umožněný samoobslužný výdej jídel, příbory bude jednotlivě 
vydávat pracovník školní jídelny.  

Praxe studentů pedagogických škol na školách je možná, musí být dodržována 
mimořádná a hygienická opatření.  

 


