Gymnázium J. A. Komenského s.r.o., Dubí

Pokyn ředitele školy č.j. 8/2020 k hygienickým opatřením ohledně situace COVID 19
dle Mimořádného opatření MZ Č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN s účinností ode dne 18.
září 2020 od 00:00 hodin do odvolání

1. Všechny osoby jsou povinny nosit ve vnitřních prostorách budovy školy ochranné
pomůcky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének.
2. Vyučovací hodina v určené učebně budovy školy se zkracuje ze 45 minut na 40 minut.
3. Zbývají čas vyučovací hodiny/závěr hodiny proběhne podle pokynů pedagoga ve
venkovním vymezeném prostoru na zahradě školy. Žáci si mohou sejmout ochranné
pomůcky dýchacích cest. Udržují přiměřené rozestupy. V tomto případě (dle počasí) se
žáci nemusí přezouvat. Při návratu do budovy školy si musí důkladně očistit přezůvky.
4. Navazující přestávku mohou žáci pod dohledem provozních zaměstnanců, asistentů
pedagoga nebo učitelů trávit také na zahradě školy ve vymezeném prostoru, aby mohli
odložit ochranné prostředky dýchacích cest a nadýchat se čerstvého vzduchu.
5. V rámci možností a obsahu předmětu bude výuka probíhat (mimo chladného počasí ráno
nebo dopoledne) ve vymezeném prostoru na zahradě školy.
6. Žáci si do školy přinesou teplou mikinu nebo vestu a teplé ponožky, které si obléknout
při pobytu na zahradě školy nebo v učebně, kde se bude intenzivně větrat.
7. Žáci si podle svých možností přinesou do školy karimatku/deku, kterou využijí při výuce na
zahradě školy a po ukončení výuky si je uschovají do své skříňky. Omezený počet školních
karimatek bude žákům poskytnut k dispozici u vchodů do školy.
8. Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků se nevztahuje
- na žáky a pedagogické pracovníky podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity,
jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na
dechové nástroje),
- na osoby s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací
duševního stavu, jejichž aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
9. Zákonní zástupci nezletilých žáků či zletilí žáci se zdravotními problémy (astma,
ekzém na obličeji, alergie, nevolnost, dušnost, bolesti hlavy aj.), kterým celodenní nošení
roušek zhoršuje akutní stav, mohou předložit čestné prohlášení nebo kopii z očkovacího
průkazu či lékařskou zprávu, doporučení lékaře. V tomto případě se škola bude snažit
zajistit jejich místo při vyučování v blízkosti otevřeného okna nebo jiný možný podpůrný
způsob/samostatné místo bez roušky/krátkodobý pobyt mimo učebny na zahradě aj.
V Dubí dne 17. 9. 2020,
Jaroslava Turková, ředitelka školy
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