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Pravidla ředitele školy pro ochranu zdraví a provoz školy
Vnitřní předpis gymnázia č. j. Gymoza 809/2020, VP/2020/24
V Pardubicích, dne 23. 11. 2020

V souladu s manuálem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke
covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodikou pro vzdělávání distančním
způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodikou Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény
ve školách (https://bit.ly/36ili3W) vydávám informace a obecně závazná pravidla, kterými se budou
řídit žáci a zaměstnanci školy v době výskytu onemocnění covid-19.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské
zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna
aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně
Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).
Vstup do školy bude umožněn žákům gymnázia, žákům a pedagogům ZUŠ Pardubice-Polabiny a
studentům a pedagogům pomaturitního studia EVC bez příznaků virového infekčního onemocnění.
Následující pravidla jsou pro všechny zúčastněné závazná. Při jejich porušení budou žáci ihned
vykázáni mimo prostory školy.

Příchod ke škole a pohyb před školou




Před školou žáci se žáci neshromažďují.
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se
nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.

Vstup a pohyb v budově školy








Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
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.
Žáci vstupují do prostor školy hlavním vchodem se vzájemnými rozestupy minimálně 2 metry,
po nezbytně nutném času pro přestrojení se v roušce přesunou do učebny dle platného
rozvrhu.
Všichni žáci i zaměstnanci školy tedy nosí ve všech prostorách školy roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný
jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s
žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků,
členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského
zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné
služby.
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U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou
umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický
pracovník).
V budově školy se žáci pohybují pouze s nasazenou rouškou.
Naproti schodům použije před vstupem do učebny každý žák dávkovač dezinfekce na ruce –
používejte na suché ruce!

Ve třídě (učebně)





Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin
se neslučují, ani jinak neprolínají).
Před vstupem do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce (dávkovač na stěně naproti
schodům), případně je možné použít vlastní dezinfekci na alkoholové bázi.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za 30 minut intenzivně po dobu 5
min).

Školní stravování






Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci gymnázia v prezenční výuce a
zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou
doby konzumace stravy.

Účinnost:

od 25. 11. 2020

Mgr. Petr Harbich v. r.
zástupce ředitele pověřený řízením školy
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