
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŽÁKY JIRÁSKOVA GYMNÁZIA, NÁCHOD, ŘEZNÍČKOVA 451 

A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE OD 1. 9. 2020 

1) Školní rok začneme v duchu Manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 

vzhledem ke COVID-19. 

2) Pokud se situace bude vyvíjet dobře (ukáže se, že se ve školách koronavirus nijak zásadně nešíří…), budeme 

opatření postupně zmírňovat. 

3) Dodržujte prosím hned od nástupu do školy následující základní principy: 

a) společenský odstup, 
b) dezinfekce a větrání, 

c) homogenní skupiny. 

Snažte se je mít stále na paměti a nedělejte nic, co by šlo proti nim. 

4) Dodržování opatření sice nedokáže úplně zabránit případné nákaze a jejímu přenosu ve škole, ale určitě 

sníží rozsah a sílu nákazy a počet lidí, kteří budou muset do karantény. A to je jejich smyslem. 

Z tohoto důvodu: 

5) Je zakázán vstup do školy všem, kteří mají příznaky nasvědčující onemocnění COVID-19 (např. zvýšená 

teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a 

čichu...). 

a) Pokud se u někoho příznaky COVID-19 objeví v průběhu vyučování, je povinen to oznámit 

vyučujícímu a opustit budovu tak, aby nikoho neohrozil (dodržovat rozestupy, nasadit si roušku, 

ničeho se pokud možno nedotýkat…). Nezletilí žáci sami neodcházejí! Budou vyučujícím umístěni do 

karanténní místnosti a jejich zákonní zástupci budou vyzváni k tomu, aby si žáka ve škole 

bezodkladně vyzvedli. Stejně se postupuje, pokud příznaky u žáka zpozoruje vyučující. 

Následně zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka TELEFONICKY informuje praktického lékaře, 

který rozhodne o dalším postupu. 

b) Pokud jsou u někoho příznaky nemoci COVID-19 způsobeny jiným onemocněním, umožňujícím 

docházku do školy (např. kašel způsobený chronickým astmatem…), bude mu přítomnost ve škole 

povolena pouze na základě lékařského potvrzení, že netrpí infekční nemocí. 

6) Po příchodu do školy je každý povinen si vydezinfikovat ruce. Stejně tak po každém příhodu do třídy 

a po použití WC. Dezinfekční prostředky jsou při vstupu do budovy na chodbách, v každé třídě, na WC, 

v kabinetech i u kopírky (i zde je používejte – jak před, tak po kopírování). 

7) Nesahejte si zbytečně do obličeje. Pokud si musíte kýchnout nebo zakašlat, zakryjte si ústa! Nejlépe 

jednorázovým kapesníkem, který pak vyhoďte do odpadkového koše. Okamžitě si vydezinfikujte ruce. 

8) Používání roušek ve škole zatím není povinné. Bude se odvíjet od epidemiologické situace. Ochrana 

rouškou nebo respirátorem je vítána. Pokud se chcete chránit, ať už kvůli sobě nebo kvůli svým blízkým, 

určitě se nestyďte roušku, nebo ještě lépe respirátor, nosit! Já ho budu nosit také . 

a) Roušku přesto do školy noste připravenou, budete si ji muset nasadit, pokud se u Vás objeví 

příznaky onemocnění! Od 1. 9. je povinná v hromadné dopravě. 

b) Použitou roušku (respirátor…) ve škole nikam neodkládejte (např. na lavici). Patří do plastového 

sáčku. V tom si ji noste. 

9) Nezdržujte se zbytečně ve společných prostorách (šatny, chodby, WC, jídelna…). Snažte se v nich 

udržovat rozestupy, pokud možno nemluvte. 

10) Třídy budou uspořádány tak, aby lavice byly co nejdále od sebe a od katedry vyučujícího. Lavice 

nepřemisťujte! Veškerý ve třídě nepotřebný nábytek bude odstraněn (kvůli zvětšení prostoru a usnadnění 

úklidu a dezinfekce). 

Nejméně první 3 týdny bude platit následující: 

11) Nebudou odborné učebny, žáci budou převážně ve svých kmenových třídách (výjimkou jsou laboratorní 

práce, IKT, vždy jedna polovina třídy na cizí jazyk, tělesná výchova, semináře). Neopouštějte svoje třídy 

bez vážného důvodu (např. nutnost odejít na WC, rozvrhový přesun do tělocvičny…) ani o přestávkách! 

12) Tam, kde jsou v hodině skupiny z více tříd (Hv a Vv, semináře, některé tělocviky…) udržujte v učebně 

(tělocvičně) homogenní skupiny po třídách alespoň rozesazením, v tělocviku cvičením v různých částech 

tělocvičny. Organizaci převlékání na tělocvik ve spojených třídách Vám vysvětlí učitelé Tv. 



13) Na začátku každé hodiny, a pak průběžně jednorázově, intenzivně větrejte. Pokud vyučující zapomene, 

připomeňte mu to. Spodní křídla oken nesmí být otevřena, pokud v učebně není přítomen pedagog! 

Větrání bude zajištěno i v šatnách a společných prostorech. 

14) V učebnách IKT (případně tam, kde budou žáci používat notebooky – např. v laboratořích) budou po každé 

skupině dezinfikovány klávesnice a myši. Průběžně bude probíhat dezinfekce klik a vodovodních baterií. WC 

budou desinfikována několikrát denně. Po vyučování budou dezinfikovány třídy a společné prostory. 

15) V rozvrhu bude spousta sedmých hodin a nějaké neobvyklé „odpoledničky“, protože jsme museli rozložit 

stravování žáků v jídelně na 4. až 8. vyučovací hodinu každý den. 

a) K jednomu stolu v jídelně si sedejte pouze se spolužáky z Vaší třídy. Jako třída obsazujte stoly 

blízko sebe. 

b) V jídelně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. OA a SPŠ stavební bude mít posunutý začátek 

vyučování, abyste se v jídelně pokud možno nepotkávali. Ve frontě a u jídla pokud možno nemluvte. 

16) Kantýna nebude otevřena. 

17) Nebudou žádné mimovýukové aktivity (kroužky, sbory a soubory, exkurze, zahraniční zájezdy, divadla, 

koncerty, sportovní akce, otevřená tělocvična před vyučováním…). Předmětové soutěže byly zatím MŠMT 

zrušeny. Je proti tomu petice, tak uvidíme, jak to dopadne. 

18) Bude se minimalizovat vstup třetích osob do školy (nebudou besedy, praxe studentů VŠ, pronájmy…). 

19) Minimalizujte styk s kanceláří školy. Co lze potvrdit na dálku (online), budeme potvrzovat elektronicky 

(na e-mailu sekretariat@gymnachod.cz). 

20) Přistupte prosím zodpovědně k aktualizaci kontaktních údajů, kterou budou třídní učitelé provádět na 

začátku školního roku. Možnost být okamžitě ve spojení nebo odesílat hromadná oznámení je velmi 

důležitá. Každou následnou změnu kontaktních údajů ihned hlaste třídnímu učiteli. 

V Náchodě 30. 8. 2020  Pavel Škoda, ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 
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