Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Pravidla ředitele školy pro ochranu zdraví a provoz školy od 1.9.2021
Vnitřní předpis gymnázia č. j. Gymoza 600/2021, VP/2021/11
V Pardubicích, dne 27. 8. 2021

V souladu s manuálem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke
covid-19 (https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-atestovani.pdf, dále jen „Manuál“), Informacemi MŠMT k provozu škol v aktuálním znění a aktuálně
platnými mimořádnými opatřeními MZČR, a to zejména Mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN
(https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-stanovenipodminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzebs-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf), ve znění pozdějších úprav, 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 vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a
ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest,
který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

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, po nezbytně
nutném času pro přestrojení se v respirátoru přesunou do učebny dle platného rozvrhu.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech vnitřních prostorách školy respirátory úrovně
minimálně FFP2.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 respirátory FFP2.
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.
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.
Naproti schodům použije před vstupem do učebny každý žák dávkovač dezinfekce na ruce –
používejte na suché ruce!
Žáci, kteří se odmítnou podrobit screeningovému Ag testování 1., 6. a 9. 9. 2021, jsou pak
povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu ve škole nosit
ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu, a to včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
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Pokud se žák odmítne podrobit jak testování, tak i nošení prostředku ochrany dýchacích cest,
lze považovat za přiměřený a legitimní důsledek nezbytný pro ochranu veřejného zdraví
ostatních spolužáků a zaměstnanců školy neumožnit jeho osobní přítomnost na vzdělávání či
poskytování školských služeb po stanovenou dobu.
Žáci, kteří se odmítají testovat a nosí tedy po celou dobu pobytu ve škole (jídelně) ochranu
dýchacích cest, mají povinnost být od ostatních osob vzdáleny 1,5 m pouze v době
konzumace potravin a nápojů.
Nezletilý žák, který bude pozitivně testován, bude pedagogem dohlížejícím na testování
odeslán do izolační místnosti č. 55 a neprodleně bude vyrozuměn zákonný zástupce.
Zletilý žák s pozitivním výsledkem Ag testu neprodleně opustí školu a telefonicky vyrozumí
svého ošetřujícího lékaře.

Ve třídě (učebně)







Před vstupem do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce (dávkovač na stěně naproti
schodům), případně je možné použít vlastní dezinfekci na alkoholové bázi.
Každá třída je vybavená bezoplachovou dezinfekcí v dávkovači, tekutým mýdlem v dávkovači
a jednorázovými papírovými ručníky, uzavíratelnými nádobami na odpad (lze využít pro
uložení provedeného antigenního testu)
Žáci, kteří se odmítnou podrobit screeningovému testování, jsou pak povinni s ohledem na
ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranný prostředek
k zakrytí úst a nosu.
Žáci, kteří se odmítnou podrobit screeningovému testování, nesmí cvičit ve vnitřních
prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí
zpívat.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za 30 minut intenzivně po dobu 5
min).

Školní stravování







provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení
provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující,
rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníců, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob
tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
žáci, kteří se odmítají testovat a nosí tedy po celou dobu pobytu ve škole (jídelně) ochranu
dýchacích cest, mají povinnost být od ostatních osob vzdáleny 1,5 m pouze v době
konzumace potravin a nápojů,
ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

Tímto předpisem se zrušuje vnitřní předpis č. j. Gymoza 449/2021, VP/2021/06
Účinnost:

od 1. 9. 2021
Mgr. Petr Harbich
zástupce ředitele pověřený řízením školy
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