
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŽÁKY MAJÍCÍ PREZENČNÍ VÝUKU 

A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE OD 7. 5. 2021 

1) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, 

ledaže se žák podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají 

pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 

(podrobnosti viz Pokyn ředitele školy k testování na Covid-19 při prezenční výuce). 

2) Při prezenční výuce dodržujte prosím následující základní principy: 

a) společenský odstup, 

b) dezinfekce a větrání, 

c) homogenní skupiny. 

3) Do školy je zakázán vstup všem, kteří mají příznaky nasvědčující onemocnění COVID-191 (např. zvýšená 

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

4) Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu 

zdravotnickou obličejovou masku (neboli „chirurgickou“ či „zdravotnickou roušku“) nebo obdobný 

prostředek (lepší ochrana např. na úrovni FFP2 je možná, látková rouška nebo štít ne). 

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

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

rozestupy. 

7) Nebudou v provozu odborné učebny, žáci budou převážně ve svých kmenových třídách (výjimkou jsou IKT 

a vždy jedna polovina třídy na cizí jazyk). Neopouštějte svoje třídy bez vážného důvodu (např. nutnost odejít 

na WC, rozvrhový přesun…) ani o přestávkách! 

8) Na začátku každé vyučovací hodiny, a pak po 30 minutách výuky, jednorázově intenzivně (5 minut) 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. 

9) V učebnách IKT budou po každé skupině dezinfikovány klávesnice a myši. Průběžně bude ve škole probíhat 

dezinfekce klik a vodovodních baterií. WC budou desinfikována několikrát denně. Po vyučování budou 

dezinfikovány třídy a společné prostory. 

10) Školní jídelna je v provozu. 

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. 

11) Kantýna nebude otevřena. 

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

koncerty, sportovní akce, otevřená tělocvična před vyučováním…). Nebude probíhat ani výuka tělesné výchovy. 

13) Stále je minimalizován vstup třetích osob do školy (nebudou besedy, praxe studentů VŠ, pronájmy…). 

14) Minimalizujte také stále styk s kanceláří školy. Co lze potvrdit na dálku (online), budeme potvrzovat 

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

V Náchodě 4. 5. 2021  Pavel Škoda, ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 

                                                           

1 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 odchod 

bude dohodnut s jejich zákonnými zástupci. 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. 
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