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Hygienická a protiepidemická pravidla provozu Gymnázia Rožnov pod 
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Obecné zásady a hygienická pravidla:  

 

 Při zahájení školního roku prosíme zákonné zástupce a žáky o aktualizaci všech kontaktů (telefonní 

čísla a e-maily).   

 Aktuální informace a oznámení budou předávány prostřednictvím systému Bakaláři a webových 

stránek školy.  

 Dodržujte prosím obecné zásady osobní a respirační hygieny. 

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

 Žádáme zákonné zástupce žáků a další osoby, aby omezili pohyb uvnitř budovy školy na minimum.  

 Využívejte prosím prostředky k dezinfekci rukou, které jsou k dispozici ve vstupu do budovy a 

učebnách.  

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si prosím důkladně umyjte ruce teplou vodou a 

mýdlem. Hygienu rukou dodržujte po celou dobu svého pobytu ve škole.  

 

V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 : 

 

 Škola má zákonnou povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Je 

proto povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního 

onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osob.“  

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění. 

 Budou-li příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu do školy, nebude žák vpuštěn do 

budovy školy a tato skutečnost bude neprodleně oznámena zákonnému zástupci, který bude 

informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. 

 Nebude-li to možné, nebo se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, bude mu 

poskytnuta rouška a bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jiným 

způsobem izolován od ostatních přítomných ve škole a zákonný zástupce bude vyzván k 

bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu 

školy.  

 Ve všech výše uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o 

tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 škola sama nekontaktuje KHS. 
 Žákovi 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. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a 

dorost. 


