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Podmínky provozu a vnitřního režimu Gymnázia Petra Bezruče
Frýdek-Místek od 1. 11. 2021 vzhledem k epidemii COVID-19
Následující zásady vycházejí z Manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku
v souvislosti s onemocněním Covid-19.
A Hygienická a protiepidemická pravidla pro zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné
zástupce
1. Žáci, zaměstnanci, případně zákonní zástupci žáků jsou povinni po vstupu do budovy školy a ve
společných prostorách zakrýt si dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest, u vstupu
do školy provést dezinfekci rukou, během přítomnosti ve škole dodržovat základní zásady osobní
hygieny. 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. Žákovi (popř.
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.
3. Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách školy ochranné
prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném opatření MZd (respirátor,
osoby mladší 15 let roušku).
4. V případě, kdy žák odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností,
škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Žák není
automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu školy, resp. na pravidlech
stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany
dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti
nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na
prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje
ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola
postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).
5. Žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni
při vzdělávání v učebnách, a očkovaní pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný
prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání (nově je stanovena povinnost nosit ochranný
prostředek i při poskytování vzdělávání pro neočkované pedagogické pracovníky).
6. Během vyučování bude zajištěno pravidelné větrání užívaných prostor.

7. Přesouvání žáků mezi učebnami bude probíhat podle platného rozvrhu, žáci nastupují do
učebny na začátku přestávky a řídí se pokyny vyučujících.
8. Během prezenční výuky je vhodné sledovat zdravotní stav žáků, zdali nevykazují
symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění.

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 (objevení) bude postupovat následovně:
1. Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žák nebude vpuštěn do budovy
školy a nebude přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka, oznámí škola neprodleně tuto
skutečnost zákonnému zástupci a vyžádá si bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák
opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
2. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, žák si neprodleně nasadí
ochranu dýchacích cest a bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti (knihovna)
ve škole. Škola bude současně informovat zákonného zástupce nezletilého žáka, který vyčká, než
si jej zákonný zástupce vyzvedne ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu
školy.
3. Ve všech uvedených případech bude škola informovat 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.

Ve Frýdku-Místku dne 1. listopadu 2021

RNDr. Olga Onderková,
ředitelka školy

