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Podmínky provozu a vnitřního režimu Gymnázia Třebíč platné od 1. 9. 2021 

vzhledem k epidemii covid-19 

Následující zásady vycházejí z manuálu zpracovaného MŠMT a z Doporučení Ministerstva zdravotnictví 
pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií 
onemocnění covid-19.  
 
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. Každá osoba (žáci, 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.  

4. Během vyučování bude zajištěno pravidelné větrání užívaných prostor. 

5. Dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, 
klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či 
dezinfekce) se provádí podle konkrétních podmínek několikrát denně.  

6. 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 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale  bude 
věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků a při jejich zjištění a při jejich 
zjištění (objevení) bude aplikovat následující postup:  
 

a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte 
či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

b) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či 
nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o 
nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se 
podle následujícího bodu,  

c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí 
ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován 
od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s 
ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu 
školy.  

 
Ve všech uvedených případech škola informuje 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.  

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.  

 

 

 

 

 
24. 8. 2021       Alice Burešová 
        ředitelka školy 

 
 


