Manuál – hygienická opatření pro Gymnázium Děčín
A. Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o
bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do
budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
B. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách,
odděleních, studijních skupinách či kurzech.
C. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.
D. Soutěže, exkurze, přednášky a přehlídky budou posunuty až na jarní měsíce roku 2021.
Soutěže, které nevyžadují zvýšený sociální kontakt (korespondenční, on-line), mohou
probíhat standardně.
E. Zakazují se slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní, kulturní, taneční akce,
výstavy, vzdělávací akce s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná – li se akce ve
venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná – li se akce převážně ve vnitřních prostorech.
F. Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích
přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech.
G. Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění
školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu
lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná.
Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je
možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na
aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace
v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době
konání akce.
H. Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se
vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován
kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi/žáky/studenty školy a
zaměstnanci školy.
1. Aktuální oznámení o onemocnění dítěte na covid - 19 budou hlášena zástupcům ředitelky.
2. Učitelé průběžně žákům zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné
kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si
umýt ruce.
3. Škola upozorní zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění
nemohou do školy vstoupit.
4. Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy
škol a školských zařízení omezen na minimum – pokud si zástupce žáka přijde pro dítě, čeká
před školou, kde mu učitel dítě předá.
5. Žáci se přesouvají do odborných učeben bez zbytečného zdržování, mají zakázáno se
pohybovat na chodbách (pouze návštěva toalety), přestávky tráví v učebně.
6. V učebnách IT, laboratořích po skončení výuky vydezinfikují a otřou nástroje, které
používali, klávesnice a myš.

7. Vyučující při vstupu do třídy vždy vyvětrá.
8. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
9. Při vstupu do budovy žák provede dezinfekci rukou. V co nejkratším čase po příchodu do
budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači a
následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
10. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá dvakrát denně.
11. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka
nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o
dalším postupu.
12. V izolaci (učebna IT 1) pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí
zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka, dostane ochranné pomůcky –
roušku, rukavice.
13. Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky
infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického
onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí
infekční nemocí (během prvního týdne třídní učitel zajistí čestné prohlášení od rodičů).
14. Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
15. 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.
16. V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské
zařízení kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické
stanice, tj. příslušné územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení. Seznam
kontaktů je uveden na webových stránkách krajských hygienických stanic nebo lze užít níže
uvedené kontaktní adresy:
Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111
Kontakty na Krajské hygienické stanice:
KHS Ústeckého kraje: jan.bechyne@khsusti.cz
17. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS
a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, zákonné zástupce nezletilých
dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele.
18. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.

19. V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo
opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou
nastat následující situace:
A) prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí1/žáků/studentů,
který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch,
kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání
distančním způsobem
a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomní ve škole,
např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí,
poskytovat dotčeným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou
zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci/studenti se zapojují
na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
B) smíšená výuka
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či
oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem vzdělávat děti/žáky/studenty, kterým je
zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v PREZENČNÍM
vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického
vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy.
Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty,
on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy
on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a
individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/studentů.
Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých případech
lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line,
upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti/žáci/studenti
rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.
C) distanční výuka
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd zakázána přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole alespoň jedné celé
skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně
distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním
způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků studentů, přechází na distanční
výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám
jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

Studenti a pedagogičtí pracovníci přijíždějící ze zahraničí
1. Při příjezdu studentů či pedagogických pracovníků ze zahraničí se doporučuje řídit pravidly
nastavenými semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla
z toho vyplývající viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy
2. Cestování skupin dětí/žáků/studentů a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno,
pokud mimořádné opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva
zdravotnictví a Ministerstva zahraniční věcí, který stanoví seznam zemí podle míry rizika
nákazy a pravidla z toho vyplývající.

Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám
dětí/žáků/studentů.
Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi
zaměstnavatelem
a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po
dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.);
v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není
povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je
z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení
zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 %
redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a mladistvých
a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky
infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest
v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné
těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné
volit tento postup:
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není
vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen
jeho zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/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,

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné
místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně
informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu
školy.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19),
školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších
obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

