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EPIDEMIOLOGICKÉ KRITÉRIA PRO VÝUKU 
 

Tato vnitřní směrnice, kterou vydávám, jako statutární orgán školy se vztahuje na základní provozní 
(epidemiologické) podmínky výuky v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků gymnázia na 
vykonání maturitní zkoušky, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 
možné realizovat od 11. května 2020. 
 
Nikdo z žáků a zaměstnanců školy 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. 
 
Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení, které je možné podepsat před 
vstupem do školy.   
 
A, POVINNOSTI ŽÁKŮ 
1, Při cestě do a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou), dodržení odstupů 2 metry  
v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  
2, Žáci před budovou školy netvoří skupiny osob a zachovávají odstupy 2 metry mezi sebou. 
3, Do školy přicházejí jen v časech individuálně zvolených v rezervačním systému EduPage.  
4, Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
5, V prostoru šaten určených k odložení svrchního oděvu a přezutí se žáci zdržují jen na nezbytně 
nutnou dobu, nevytváří skupiny.  
6, Při vstupu si žáci dezinfikuji ruky dezinfekčním prostředkem z bezdotykových dávkovačů.  
7, Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

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

9, Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 
prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k 
nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.  
10, Při přesunech, pohybu na chodbách, návštěvě toalet je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, 
když je to možné (nejméně 1,5 metru). 
 
B, VÝUKA (KONZULTACE) VE TŘÍDĚ 

1, Výuka (konzultace) probíhají v předem vymezených učebnách. 
2, Maximální počet žáků ve skupině je 5 (15) s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici 
ve třídě. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků. 
3, V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován 
rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové 
práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 
4, Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 
5, Školní lavice jsou rozmístěné ve třídě, tak, že je dodržen doporučený odstup mezi žáky 2 metr. 
6, Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
7, V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 
8, Vyučující vede evidenci o docházce žáků do školy.   
 
 
 



C, ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU 
1, Před každodenním otevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech 
využívaných prostor. 
2, Důraz je kladen na zvýšenou frekvenci dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).  
3, Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 
aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. 
EN14476 nebo DVV/RKI). 
4, Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě 
dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.  
5, Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. 
kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, 
podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je 
zakázán suchý úklid. 


D, 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).  
 
Zaměstnanec s rizikovými faktory 
1, Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený 
výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  
2, Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě 
přítomnosti ve škole pak věnovali zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví.  
3, Ředitel školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci 
pobytu žáků ve škole.  
4, Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní 
povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.  
5, Je-li to organizačně možné, může ředitel školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří 
přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich 
žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním efektivnějších 
ochranných pomůcek nebo pověřením úkoly souvisejícími se zajištěním vzdělávání na dálku.  
6, Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, měl by zaměstnanec doložit, že 
patří do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem 
dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu). 
 
 
 



Žák s rizikovými faktory 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše Osoby 
s rizikovými faktory) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve 
společné domácnosti.  
Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák 
patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  
Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem 
do školy.  
Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:  
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a  
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  
 
Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast 
ve škole umožněna. 
 
 
 
 
Velké Pavlovice 4. května 2020 
       PaedDr. Kropáč Vlastimil v.r. 
        ředitel školy 
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