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Podmínky provozu a vnitřního režimu Gymnázia Třebíč platné od 1. 9. 2020 

vzhledem k epidemii COVID-19 

Následující zásady vycházejí z manuálu zpracovaného MŠMT a z podkladů Ministerstva zdravotnictví. 

 
A  Hygienická a protiepidemická pravidla pro zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce  

1. Žáci, zaměstnanci, případně zákonní zástupci žáků jsou povinni během přítomnosti ve škole dodržovat 

základní zásady osobní hygieny: 

- V co nejkratším čase po příchodu do budovy je nutné si důkladně umýt ruce teplou vodou a 
mýdlem v dávkovači po dobu 20 až 30 sekund, provést dezinfekci rukou a následně dodržovat 
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

- Je nezbytné dodržovat zásady respirační hygieny – kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového 
kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

3. Žáci i zaměstnanci školy nejsou ve škole povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (dále jen 

„rouška“). 

4. Během vyučování bude zajištěno pravidelné větrání užívaných prostor. 

5. Přesouvání žáků mezi učebnami je redukováno a bude se řídit platným rozvrhem. 

6. Při střídání učeben bude zajištěno řádné provětrání, úklid a dezinfekce všech užívaných prostor. 

7. Zaměstnanci školy budou věnovat zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění 
u  jednotlivých žáků (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest 
hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). 

 

B  Zjištění příznaků infekčního onemocnění u jednotlivých žáků 

Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění u jednotlivých žáků je škola povinna zajistit „oddělení 
dítěte nebo mladistvého, 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). Pokud tato situace nastane, 
bude škola postupovat následovně:  

1. Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a nebude přítomen zákonný zástupce 
nezletilého žáka, oznámí škola neprodleně tuto skutečnost zákonnému zástupci a vyžádá si bezodkladné 
vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

2. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, žák si neprodleně nasadí roušku 
a  bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti ve škole. Škola bude informovat 
zákonného zástupce nezletilého žáka, který vyčká, než si jej zákonný zástupce vyzvedne ze školy. Zletilý 
žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

3. Ve všech uvedených případech bude škola informovat zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o  tom, 
že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

C  Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy 

1. Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické 
šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se 
ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického 
odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.  
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2. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. 
O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém 
rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd.  

3. Škola neprodleně informuje žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele o vzniklé situaci 
a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání.  

 

D  Možné způsoby výuky od září 2020 a podmínky zavedení distanční výuky 

1. Prezenční výuka 

V případě, že se mimořádná opatření KHS nebo karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 
více než 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. 
Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, 
kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci.  

2. Smíšená výuka 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více než 50 % žáků konkrétní třídy, je škola povinna vzdělávat 
distančním způsobem žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním 
vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení školy 
i  jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy.  

3. Distanční výuka 

 Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 
opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro 
tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním 
způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola 
vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také 
personálním a technickým možnostem školy.  

 Pro distanční výuku stanovilo Gymnázium Třebíč jednotnou platformu – aplikace Office 365. 
Všechny aplikace jsou žákům Gymnázia Třebíč k dispozici zdarma, k přístupu používají školní 
mailovou adresu a heslo přidělené žákovi zástupcem ředitelky školy. 

 Pravidla hodnocení vzdělávání distanční formou a pravidla omlouvání neúčasti v distanční výuce 
stanoví Školní řád Gymnázia Třebíč. 

 

 

 

 

 
24. 8. 2020       Alice Burešová 
        ředitelka školy 
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