
 Vážení rodiče, 

 situace se mění každým okamžikem, jedno nařízení stíhá druhé a my musíme pružně reagovat. 

Na to jsme ostatně zvyklí. 

 Aktuálně, dne 4. 9. 2020, vyšel „Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a 

školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19“, který byl navržen a schválen 

epidemiologickou skupinou MZ. 

 Vystoupení ministra zdravotnictví v nedělní večerní hlavní zpravodajské relaci ČT nám 

potvrdilo, že dokument chápeme správně. 

 Opatření 

Vyhlašuji tedy od zítřka, tj. od úterý 8. 9. 2020 povinnost nošení roušek či respirátorů pro 

žáky a zaměstnance Gymnázia Nad Kavalírkou, a to po celou dobu pobytu ve škole (i v učebnách) 

s výjimkou doby konzumace jídla či pití.  Je tedy třeba mít po příchodu do školy k dispozici alespoň 

2 roušky (pro výměnu). 

 Dílčí situační řešení, vzhledem k jejich rozmanitosti, budou průběžně projednávána a výsledek 

bude neprodleně a transparentně sdělen žákům školy. 

 Zdůvodnění 

 Vím, že tímto nařízení předcházím centrálnímu pokynu a jdu dokonce nad jeho rámec. Navíc 

ani neodpovídá mé filosofii, kterou jsem několikrát proklamoval.  

Avšak zmiňovaný dokument, s potvrzením výkladu ze strany samotného ministra zdravotnictví, 

dává možnost nenařídit karanténu skupině, třídě, zaměstnancům školy v situaci, kdy přišli do kontaktu 

s osobou nakaženou covidem-19, avšak byli prokazatelně chráněni rouškou či respirátorem nebo 

nepobývali s nakaženým jedincem déle jak 15 minut na vzdálenost bližší než 2 metry. 

Sice konečné rozhodnutí o karanténě dále přísluší KHS, avšak z logiky věci jasně vyplývá, že při 

zachování výše zmíněných opatření není důvod karanténu nařizovat. 

Tímto opatřením se tedy snažíme eliminovat situaci, kdybychom měli naše žáky nebo 

zaměstnance zbytečně v karanténě.  Jistě chápete, že mojí odpovědností je zejména zajistit co 

nejnormálnější průběh výchovně vzdělávacího procesu na škole, byť to s sebou nese jistá nepříjemná 

omezení. 

Závěrem 

bych Vás chtěl ujistit, že pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme celou situaci. Pokud by nastaly 

nějaké změny, byla vydána nová centrální nařízení, budeme samozřejmě nejenom ihned reagovat, ale 

budeme Vás opět neprodleně informovat. 

 

 

S pozdravem a vírou v lepší časy     Mgr. Jiří Matějka

                          ředitel školy 


