
Manuál pro situace v souvislosti s opatřeními COVID 19 

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 

 

Situace Období 
(frekvence) 

Týká se Opatření Prostory Zajišťuje 
(kontroluje) 

Poznámky 

Příchod do školy každodenně všech žáků bez prodlení plynule vstupují do školy před budovou 
školy 

  

   roušky, studijní průkazy a čipy s 
sebou 

  roušky se nasadí 
v případě potřeby, 
na pokyn vedení 
školy, vyučujícího, 
TU nebo kontroly 
u vchodu do školy 

 dle potřeby  změření teploty vestibul vrátná  

Zaregistrování u vchodu při příchodu 
do školy 

 čipnutí    

   dezinfekce podesta nad 
schody k botníkům 

uklízečka  

 období 
extrémně 
znečišťujících 
podmínek 

 přezutí bez zbytečné prodlevy botníky učitelský 
dozor 

období přezouvání 
stanovuje ředitel 
školy 

Příchod do učeben každodenně  bez zbytečné prodlevy na chodbách    

Pobyt v učebnách   pravidelné větrání  vyučující  

 po skončení 
vyučovací 
hodiny 

vyučující hygiena pracovní plochy (katedra, 
počítač,…) 

 vyučující  

 přestávky všech žáků průběžná hygiena (mytí rukou, 
dezinfekce) 

   

 volné hodiny 
v učebně, 
hlavní 

 průběžná dezinfekce prostoru podle 
pokynů hospodářského oddělení školy 

 uklízečka  



 

přestávka, 
přestávky na 
oběd 

Přesuny mezi 
učebnami 

přestávky  bez zbytečné prodlevy na chodbách   učitelský 
dozor 

 

Občerstvení přestávky, 
volné hodiny 

 dodržovat 2m odstupy, bez možnosti 
konzumace na místě (koupit – odejít) 

školní bufet učitelský 
dozor, 
obsluha 
bufetu 

obsluha bufetu - 
roušky 

Obědy   je řešeno manuálem pro stravování školní jídelna (ŠJ)   

Před vstupem do školní 
jídelny 

rozvrhový 
čas pro 
obědy třídy 

 - třída stojí pohromadě 
s odstupem od další třídy 

- každý si povinně dezinfikuje 
ruce 

vestibul před ŠJ učitelský 
dozor 

viz Opatření covid 
19 – školní jídelna 

       

Cizí osoby ve škole vstup 
zásadně 
mimo 
přestávky 

rodiče, 
zástupci 
firem, 
návštěvy 
vedení 
školy, … 

vstup zásadně s rouškou, po povinné 
kontrole teploty, po použití 
dezinfekce, na základě stálých 
pravidel, pro vstup cizí osoby 

vrátnice školy vrátná výjimku tvoří 
záchranná služba a 
orgány policie 

       

Podezření na nákazu každodenně nezletilí žáci 
školy 

jedinec bude pod dohledem izolován 
Postup: 

- vyučující předá informaci o 
jedinci do vrátnice 

- vrátná informuje prioritně 
určeného pedagoga. Ten si ve 
třídě převezme jedince, 
doprovodí jej do izolace a 
zařídí informování zákonného 
zástupce 

stávající prostory 
„sprchy chlapci“ 
v suterénu, nyní 
„Izolace“ 

pověřená 
osoba 

zákonní zástupci 
budou neprodleně 
kontaktováni a 
převezmou žáka 
v co nejkratší 
možné době 



 

 

 

 

- setrvají u dotyčného do 
vystřídání jiným dozorem 
nebo do příjezdu zákonného 
zástupce 

       

  zletilí žáci 
školy 

jedinec musí, po informování TU o 
situaci,  neprodleně opustit areál školy 

   

  zaměstnanci jedinec musí, po informování člena 
vedení školy, případně hospodářského 
oddělení (THP) o situaci,  neprodleně 
opustit areál školy 

   

Potvrzení nákazy každodenně zákonní 
zástupci, 
zletilí žáci, 
zaměstnanci 

nutnost informovat KHS a školu (TU, 
vedení školy) 

   

Podezření na nákazu 
na vícedenní externí 
akci 

 frekventanti  izolace od ostatních účastníků, 
informování zákonných zástupců, 
případně jeho odjezd, po jejich 
osobním převzetí  

 vedoucí 
akce 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Obecné poznámky 

- manuál vychází z aktuálních pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), České školní inspekce (ČŠI), Ministerstva zdravotnictví 

(MZd),  Krajské hygienické stanice (KHS) 

- tento manuál je zpřesněn odpovídajícími manuály školní jídelny a hospodářského oddělení školy 

- manuál bude průběžně aktualizován 

- manuál bude každodenně přístupný žákům školy, zaměstnancům školy a veřejnosti 

- Předpokládáme, že zákonní zástupci a zletilí žáci již doma sami vyhodnotí, jestli žák školy nepředstavuje potenciální ohrožení kolektivu. 

- Předpokládáme, že zaměstnanci školy sami vyhodnotí, jestli nepředstavují potenciální ohrožení kolektivu. 

 

Platnost od 1. 9. 2020               Jiří Matějka 

 

 

 

 

 

 

 

 


