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Hygienická a protiepidemická opatření provozu Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm ve školním
roce 2021 - 2022 vzhledem ke COVID-19
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 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.

Screeningové testování ve škole – září 2021








Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy s frekvencí 3x po sobě,
první test se provede 1. září. Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
Plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému
prezenčnímu vzdělávání ve škole.
Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.
V případě negativního výsledku testu žáci nosí ochranný prostředek pouze ve společných
prostorách školy, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14
dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od
prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu
provedeného v odběrovém místě. Zajistěte prosím, aby případné doklady o bezinfekčnosti měl
žák 1. září při nástupu do školy při sobě.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití
ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená
opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

