HYGIENICKÉ POKYNY PRO ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM
K ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Text vychází z metodiky MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR vydané dne 18. srpna 2020. Zdrojem
oficiálních informací je zejména webová stránka MZd – https://koronavirus.mzcr.cz . Vzhledem ke
stále se měnící situaci je nutné sledovat aktuální epidemiologickou situaci v ČR i v Evropě.
Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (tzv.
semafor).
Základní hygienická pravidla
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•

•
•
•

•

•
•
•

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
Dodržování odstupů od ostatních.
Ochrana úst a nosu v místech stanovených Ministerstvem zdravotnictví (od 1.9.2020
celorepublikově v hromadné dopravě, na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních
sociálních služeb, ve vnitřních prostorách od hranice sta přítomných lidí; ve školách zatím
nikoliv).
Používání jednorázových kapesníků, které po použití žáci vyhazují do odpadkových košů.
Nutné mytí rukou (nejlépe po příchodu do budovy a několikrát v průběhu dne).
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud dojde u žáka ve
škole k projevům onemocnění Covid-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, rýma, bolest v krku,
bolesti hlavy, svalů nebo kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), neprodleně oznámíme
zákonnému zástupci dítěte a vyzveme ho k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy. Do té
doby bude žákovi poskytnuta rouška a bude umístěn do předem určené místnosti. Zákonný
zástupce nebo zletilý žák by měl poté informovat svého praktického lékaře, který rozhodne o
dalším postupu.
Pokud žák trpí chronickým onemocněním (včetně alergických onemocnění), může do školy
vstoupit pouze v případě, že se prokáže potvrzením, že netrpí infekční nemocí (vydává
praktický lékař pro děti a dorost).
V každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Dezinfikují se i předměty,
které používá větší počet lidí.
Nesdílejte s ostatními např. lahve na nápoje, psací potřeby apod.
Učebny se pravidelně větrají, a to o přestávce i během vyučovací hodiny.

Od žáků se nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti pro běžnou výuku; škola nebude
organizovat žáky ve společných prostorách (např. při příchodu do šaten).

Nutné je mít aktualizované kontaktní údaje na zákonné zástupce žáků i
samotné žáky (tj. především telefonní čísla, případně e-maily).
Onemocnění dítěte se hlásí běžným způsobem co nejrychleji, a to třídnímu učiteli nebo do kanceláře
školy (326 771 601). Aktuální informace budou vyvěšovány na nástěnce s rozvrhy a suplováním a na
webových stránkách školy.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby návštěvy školy omezili na minimum – pro komunikaci volte email (gmh@gmh.cz, případně pracovní e-maily vyučujících ve tvaru jmeno.prijmeni@gmh.cz) nebo
telefon (326 771 601).
Konání mimoškolních akcí není zakázané, ovšem do konce kalendářního roku 2020 se budou konat
pouze adaptační kurz, sportovní kurz a případně setkání studentů v rámci projektu Erasmus+. Jiné
akce (sportovní, kulturní, soutěže, školní výlety, exkurze) se konat zatím nebudou.
V budově školy se žáci gymnázia potkávají se žáky základní školy, a to především při přesunu do
tělocvičny a do školní jídelny. Doporučuje se omezit případné kontakty mezi žáky různých škol na
minimum.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola 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.
Škola má povinnost oddělit dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a
zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby, ovšem nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých
žáků příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolesti atd.).
V případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 škola sama KHS nekontaktuje. Naopak KHS kontaktuje
školu, pokud některý z žáků má Covid-19. Pak sdělí škole další pokyny.
Pokud dojde k výskytu onemocnění Covid-19, karanténa se týká osob, které byly v rizikovém kontaktu
(o nich rozhoduje KHS na základě svého šetření). Škola pak neprodleně informuje všechny žáky,
zákonné zástupce, zaměstnance a krajský úřad.
Mimořádným opatřením KHS nebo MZd může dojít k uzavření školy a následně k přechodu na
distanční výuku, jíž se podle novely školského zákona ze srpna 2020 mají všichni žáci povinnost
zúčastnit.
Pro cesty do zahraničí neplatí omezení, pokud mimořádné opatření nestanoví jinak. Ministerstvo
zdravotnictví a Ministerstvo zahraničních věcí stanovují seznam zemí podle míry rizika nákazy
(semafor).
Ve školní jídelně se žáci řídí pokyny pracovníků jídelny.

Kontakty



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – www.msmt.cz, telefonní čísla 234 811 111,
771 139 410, 771 139 398, e-mail koronavirus@msmt.cz
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: www.khsstc.cz, e-mail hdm@khsstc.cz

