PROVOZ GYMNÁZIA BROUMOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19
Aktuální oznámení se budou zveřejňovat na hlavní nástěnce školy, na www.gymbroumov.cz. a Komensu.
 Onemocnění se hlásí i nadále třídnímu učiteli nebo do kanceláře školy.
 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen, pokud to lze. V opačném
případě je nutno respektovat příslušná protiepidemická opatření podle pravidel vyplývajících ze
semaforu.
 Při stupni pohotovosti II zavede KHS povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy (oranžová
barva semaforu = roušky).
 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna
postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro
dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OSOBNÍ HYGIEN Y
 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických
opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv.
semafor. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
 Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si
umýt ruce.
 U vstupu do budovy školy, v každé učebně a tělocvičně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
v nádobách s dávkovačem.
 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou
vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou
po celou dobu svého pobytu ve škole.
 Tam, kde je desinfekce rukou vyžadována u žáků před vyučovací hodinou (TV, IVT, Inf, práce
v laboratořích...), vyučující daného předmětu dohlédnou, že tak žáci učiní.
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODE ZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COV ID -19
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.
Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy –žák není vpuštěn do budovy školy; v případě
dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka
– tuto skutečnost oznámí škola zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí žáka a odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.
Příznaky se vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka 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 nezletilého žáka s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
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. V izolaci pobývá
osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka. Při
péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i
zaměstnancem školy.

Žákovi (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.
VÝSKYT ONEMOCNĚN Í COVID -19 U ŽÁKA
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 žáků alespoň jedné třídy. Prezenční
výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční
vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak
postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to
organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na
základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.
PŘÍPRAVA N A PŘECHOD NA V ZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD
V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd
znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:
A) prezenční výuka - V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí žáků, 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 žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se
však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku
prostřednictvím MS Teams.
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 žáky, kterým je zakázána účast na prezenční
výuce. Ostatní žáci 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 žáků.
Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky 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.
C) distanční výuka - Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo
plošným MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tyto třídy
vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je
zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční
výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem
školy. Výuka bude probíhat v prostředí MS Teams.
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