
POKYN PRO ŽÁKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VE ŠKOLE 
Zpracováno podle metodiky k otevírání středních škol a konzervatoří vydané MŠMT pod názvem Ochrana zdraví a provoz středních škol a 

konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020 

Pokyn je platný od 11. 5. 2020 

Žák je povinen dodržovat tento pokyn a hygienická pravidla; jejich nedodržování je důvodem 

k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z výuky. 

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. 

Prezenční výuky se mohou zúčastnit pouze žáci, kteří se k ní předem přihlásili u ředitele školy. 

Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními, zejména: 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

Vstup do budovy školy a pobyt v ní 

 Před školou se neshromažďujte. Pokud vznikne při vstupu fronta, dodržujte dvoumetrové rozestupy. 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, žádným doprovázejícím osobám. Při vstupu 

do školy udržujte vzdálenost 2 m od osoby vstupující před Vámi. 

 Všichni žáci vstupují do budovy s rouškou a po celou dobu pobytu si ji nesundávají. 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Výměnu 

roušky provede žák ve volném čase mezi konzultacemi v prostorách mimo školu (udržujte 

vzdálenost nejméně 4 m od ostatních osob). Použitou roušku uložte bezpečně do sáčku. 

 K odložení svrchního oděvu a přezutí se bude mít každá třída vyhrazenu svoji učebnu tak, aby 

se zamezilo setkávání různých skupin. Do šaten nebude z tohoto důvodu vstup povolen. 

V učebně určené pro odložení věcí nenechávejte žádné cennosti. Při odkládání věcí zachovávejte 

mezi sebou vzdálenost 2 m. Pokud to nelze, počkejte na vhodném místě, až se v místnosti uvolní. 

 Po chodbách a schodištích se pohybujte pouze v nezbytně nutné míře, nejkratší cestou k cíli a vždy 

co nejvíce vpravo ve směru chůze. Za osobou jdoucí před Vámi udržujte odstup nejméně 2 m. 

 Toalety využívejte pouze na svém patře. V případě, že nelze dodržet vzdálenost 2 m, počkejte na 

vhodném místě, až se toalety uvolní. 

 Po použití toalety si umyjte ruce, utřete si je do papírového ručníku a vydezinfikujte si ruce. Vše je 

na toaletách k dispozici. 

 Do přístavby se sborovnou a sekretariátem nevstupujte. 

 V budově školy se zbytečně nezdržujte, v případném volném čase pobývejte venku. Nezapomeňte 

roušku a 2 m odstupu. 

Ve třídě 

 Po příchodu do třídy si musí každý umýt (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) 

nebo vydezinfikovat ruce. Dezinfekce i mýdlo jsou ve třídě. U umyvadla dodržujte odstup 2 m. 

 Žáci si vydezinfikují nebo umyjí ruce i po každém konzultačním bloku ve své třídě. 

 V každé lavici může sedět pouze jeden žák. 

 Lavice obsazujte odzadu směrem dopředu ob jednu. Pokud to na počet žáků nestačí, obsazujte 

další volné lavice odzadu dopředu. Lavice jsou připraveny tak, aby byly od sebe vzdáleny nejméně 

2 m. Nepřesunujte je! Lavice, do kterých si můžete sedat, budou označeny bílou značkou 

nalepenou na psací desce. 

 V průběhu pobytu ve třídě musí žáci i pedagogové (z rozhodnutí ředitele školy, který je 

zodpovědný za ochranu zdraví žáků a zaměstnanců) nosit roušku. Pedagogové i štít. Není 

v kompetenci učitele toto opatření zrušit. 

 Ve třídě ani v budově školy nejezte. 



Při podezření na možné příznaky COVID-19 

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, opustí školu v nejkratším 

možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu. O podezření informuje škola 

spádovou hygienickou stanici. Další opatření budou učiněna podle jejich pokynů. 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou. 

3) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. 

hypertenze. 

4) Porucha imunitního systému, např. 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

b) při protinádorové léčbě, 

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně. 

5) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6) Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza). 

8) Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

 Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo 

pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 Doporučuje se, aby zletilí žáci zvážili tyto rizikové faktory, a rozhodli se o osobní účasti na již dříve 

v dotazníku přihlášené výuce s tímto vědomím. Účast na prezenční výuce je pro přihlášené dobrovolná 

(pokud se rozhodnete nepřijít, oznamte nám to prosím, aby pedagog třeba nejezdil zbytečně do školy). 

Doklady požadované školou při prvním vstupu do školy 

 Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení: 

o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 

o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

 Dokumenty najdete v příloze. Jsou na jednom papíře. Ten si vytiskněte a přineste už podepsaný do 

školy. Pokud pro to nemáte podmínky, bude možné dokumenty vyplnit a podepsat při vstupu do školy. 

 Pokud žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude mu osobní účast ve škole umožněna. 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pokynů. Pomůžete tím chránit zdraví své, svých spolužáků i 

zaměstnanců školy. 

V Náchodě dne 5. 5. 2020 Pavel Škoda, ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 


