
 

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 

tel. +420 596 912 567, mob. +420 775 997 669 

reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz  

www.wigym.cz 

 

 

Pravidla pro provoz Wichterlova gymnázia ve školním roce 
2021/2022 vzhledem ke COVID-19 platná od 1. 9. 2021 
 

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od 

standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů, 

zejména ze Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke 

COVID-19, provoz a testování. 

 

Vzdělávání žáků Wichterlova gymnázia, provoz školy a pravidla bezpečnosti pro žáky a zaměstnance se 

od 1. 9. 2021 řídí těmito principy: 

 

Základní pravidla 
 

 Žáci, zaměstnanci školy i cizí osoby dodržují zásady osobní a provozní hygieny. 

 Používají ochranu úst a nosu v případě, kdy tak nařídí KHS nebo MZd ČR, a dodržují řádnou 

respirační hygienu v závislosti na protiepidemických opatřeních. 

 Pokud žák odmítne nosit ochranný prostředek v případech, kdy to opatření nařizují (a nevztahuje-

li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), 

nemůže mu škola umožnit vzdělávání. Takový žák NENÍ automaticky omluven ze vzdělávání. 

Žákova absence musí být omluvena v souladu se školním řádem (viz níže). 

 

JINÝMI SLOVY 

 

 Všechny osoby v prostorách školy se chovají ohleduplně ke svému okolí, žákům i zaměstnancům 

školy a dodržují taková opatření, aby minimalizovali riziko šíření infekčních onemocnění 

(zejména COVID-19); 

 Pokud je to možné, stýkají se žáci jen se spolužáky ze své třídy/skupiny a pohybují se po škole 

jen v nutných případech (toalety, změna učebny, konzultace s pedagogem). 

 Žáci ani zaměstnanci nevcházejí do školy, pokud cítí jakékoli příznaky nemoci.  

 Rodiče neposílají žáky s příznaky nemoci do školy. 

 Učitelé sledují zdravotní stav žáků. 

 

Povinnost nošení ochranného prostředku a omlouvání absence 
 

 Podmínky omlouvání absence jsou stanoveny ve školním řádu Wichterlova gymnázia (kapitola 

Pravidla pro nepřítomnost ve škole a pro omlouvání absence). 

 Na absenci způsobenou skutečností, že žákovi není umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, 

protože odmítá nošení ochranného prostředku, se pohlíží jako na předem známou absenci (bod 19 

a 20 Školního řádu Wichterlova gymnázia). 
 

Návrat žáků a zaměstnanců ze zahraničí 
 

 Žáci i zaměstnanci Wichterlova gymnázia podle bodu I.19 Ochranného opatření MZ ze dne 

30. 7. 2021 (Č. j.: MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN) mají povinnost informovat třídního 

učitele, respektive vedení školy o zahraničních cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, 
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jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním 

rizikem výskytu onemocnění COVID-19;  
 

Pohyb na akcích školy konaných mimo budovu školy 
 

 Všechny aktivity konané mimo budovu gymnázia musí být předem nahlášené vedení školy, které 

schvaluje jejich organizaci. 

 V případě aktivit konaných mimo budovu školy doporučujeme zákonným zástupcům, aby 

vybavili žáky dezinfekčním gelem a ochranou dýchacích cest (dle aktuálně platných opatření 

MŠMT a MZd). Pro případ potřeby bude dezinfekcí vybaven také odpovědný pedagog. 
 

Vstup do budovy školy 
 

 U vchodu do budovy školy je k dispozici dezinfekce. 

 Vstup do školy je možný jen s ochranou dýchacích cest (dle platných nařízení a s platnými 

výjimkami). 

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje 

hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

 Cizí osoby jsou při vstupu povinny zapsat se na vrátnici a počkat na příchod zaměstnance/žáka, 

za kterým přišly ve vestibulu školy. V případě většího počtu lidí ve vestibulu a příznivého počasí 

je může služba na vrátnici požádat, aby počkali před budovou gymnázia. Pro příchod na 

sekretariát a vedení školy využívají výhradně schodiště nalevo od vchodu. 

 Obchodní zástupci a prodejci mohou do budovy školy vcházet jen po předchozí domluvě 

s vedením školy. Upřednostňován je telefonický a on-line kontakt. 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-

19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit a nesmí se účastnit ani jiných aktivit pořádaných mimo 

budovu školy. 

 

V budově školy 
 

 Všichni žáci, zaměstnanci školy i cizí osoby nosí v případě, kdy tak nařídí MŠMT, KHS nebo 

MZd ČR, ve společných prostorách školy ochranu dýchacích cest. 

o Doporučuje se mít k dispozici větší počet respirátorů/roušek. 

o V případě, že žák/zaměstnanec roušku zapomene nebo ztratí, může si vyzvednout novou 

na sekretariátu nebo na vrátnici školy. Na stejných místech jsou k dispozici také ochranné 

rukavice a zásoby dezinfekce. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená a aktuálně platná 

hygienická pravidla; jejich nedodržování bude posuzováno jako porušení Školního řádu 

Wichterlova gymnázia (bod 10c). 

 V učebnách, kde je to možné, sedí při půlených hodinách maximální počet žáků samostatně 

v lavici. 

 Žáci se na chodbách, toaletách, společných a venkovních prostorách pohybují tak, aby byly 

minimalizovány kontakty mezi žáky z různých tříd. 

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). 

 Pokud je to možné, doporučuje se trávit volné hodiny venku.  

 Všichni zaměstnanci dbají na bezpečnost svou, žáků i kolegů. V případě, že uvidí žáky, kteří 

pravidla bezpečnosti nedodržují, vyzvou je k nápravě). 
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 Toalety i učebny jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na 

dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

Pokud tomu tak není, upozorní žák pedagoga nebo jiného zaměstnance školy, který zajistí 

nápravu. 

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá několikrát denně. 

 Prostředky k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem jsou umístěny u vchodů do budovy, na 

toaletách, ve třídách, v kabinetech, u tělocvičen, před vstupem do školní jídelny a do místnosti 

určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19. 

 Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních 

využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí 

opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Větrání zajišťuje 

učitel minimálně na začátku vyučovací hodiny. 

 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy 

nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně. 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký́ počet lidí, je prováděna 

několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení 

ve společných prostorách). 

 V učebnách, kde je to možné, žáci na konci poslední hodiny umístí židle do košíků pod 

lavicí. Tam, kde to možné není, zvednou židle na lavice, pracovnice úklidu provede nejdřív 

dezinfekci podlahy, následně sundá židle na zem a provede dezinfekci desek lavic. 

 Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprazdňují se minimálně jednou denně. 

 

Provoz počítačových učeben 
 

 Ve všech počítačových učebnách (IVT 1, IVT2, MMU, MMU2, Oranžová učebna) mají žáci 

povinnost dezinfikovat si ruce před zahájením a po skončení práce na počítačích/tabletech. 

 IVT1, IVT2, MMU – dezinfekce klávesnic a myší probíhá nejméně 1x v průběhu dopolední 

výuky s přihlédnutím k aktuálnímu obsazení učeben, a to na konci hodiny (jednotlivé učebny mají 

konkrétní rozpis). Učebna je znovu dezinfikována po skončení výuky. 

 Dezinfekce klávesnic probíhá přípravkem ve spreji, který se nastříká na utěrku z mikrovlákna, a 

tou se následně klávesnice a myš utře. Je zakázáno stříkat dezinfekci přímo na klávesnici. 

 Učebna MMU2 a Oranžová učebna  – notebooky se dezinfikují výše uvedeným způsobem před 

zahájením práce, nikoli po skončení. Tablety se dezinfikují před zahájením práce i po skončení 

(otřít utěrkou s nastříkanou dezinfekcí). 

 

Provoz školního bufetu 
 

 Školní bufet bude otevřen, pokud to umožní aktuální opatření a provozní podmínky. 

 Do prostor bufetu vstupují žáci jednotlivě. 

 Zaměstnanec bufetu několikrát denně (nejlépe po skončení každé přestávky) dezinfikuje pult a 

kliky. 

 Žáci před bufetem striktně dodržují rozestupy. 

 Konzumace jídla probíhá v souladu s platnými opatřeními MZ, nejlépe však u stolu/lavice 

s dodržením odstupu od ostatních. 
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Provoz školní jídelny 
 

 V jídelně mají žáci i pedagogové povinnost mít nasazenou roušku. Tu mohou odložit během 

stravování. Roušku nepokládají na stůl ani židli. 

 Vydávání obědů je rozloženo tak, aby se minimalizoval kontakt různých tříd. 

 Žáci v řadě dodržují bezpečné rozestupy. 

 Dohled konající pedagogové dbají na to, aby se v jídelně neshromažďovalo příliš velké množství 

žáků. V případě nahromadění většího množství žáků upozorní pedagog poslední příchozí, aby 

opustili jídelnu a přišli, až se fronta zmenší. 

 Při stravování mají přednost žáci, kteří daný den již ukončili výuku. Pokud se jedná o třídu  

nižšího gymnázia, přivádí ji pedagog.  

 Pokud není aktuálním rozhodnutím stanoveno jinak, žáci, kteří se jdou stravovat během 

volné šesté hodiny, se dostaví do jídelny nejdříve 20 minut po skončení předcházející 

vyučovací hodiny. 

 V jídelně je k dispozici nádoba s dezinfekcí a dávkovačem, žáci jsou povinni si před příchodem 

do jídelny umýt ruce, případně použít dezinfekci. 

 Příbory obdrží žáci společně s tácem u výdejního okna (samoobslužný odběr není možný). 

Sklenice je možné si brát v případě, že jsou otočené dnem nahoru. 

 Odběr stravy za nepřítomné žáky probíhá u bočních dveří, odděleně od stravujících se žáků. 

 Personál školní kuchyně má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky 

dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd stanovuje. 

 Žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje 

žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve 

škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat 

odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po 

prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m. 

 Úhrada stravování v případě nepřítomnosti – pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není 

uzavřena, jedná se o omluvenou nepřítomnost, tedy stejný režim jako např. při nemoci. 

 

Pronájmy prostor školy 
 

 V případě, že škola pronajímá prostory dalším subjektům, zajistí před výměnou provozu řádné 

provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor. 

 Pronájmy jsou organizovány tak, aby se zamezilo kontaktu cizích osob se zaměstnanci a žáky 

školy. 

 

Screeningové testování žáků 
 

 Testování probíhá dle předem stanoveného harmonogramu, který je žákům i učitelům zaslán e-

mailem. 

 Podrobnosti a pravidla testování jsou uvedena v kapitole Screeningové testování ve školách Září 

2021 v dokumentu Soubor doporučení a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke 

Covid-19 (provoz a testování). Dokument je k dispozici na www.wigym.cz, ve sborovně a na 

sekretariátu školy. 

 Třídní učitel vede evidenci testování/očkování/prodělání nemoci COVID-19 a informuje vedení o 

žácích, kteří neabsolvovali ani jedno z uvedeného a platí pro ně přísnější režim. 

 Údaje o výsledcích testu má k dispozici jen učitel dohlížející nad testováním, třídní učitel a 

vedení školy, případně pracovník přímo pověřený ředitelem školy. 

http://www.wigym.cz/


 

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 

tel. +420 596 912 567, mob. +420 775 997 669 

reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz  

www.wigym.cz 

 

 

 Škola zpracovává seznamy testovaných v rozsahu identifikační údaje žáka v rozsahu jméno, 

příjmení a třída, datum provedení testu a výsledek testu. Seznamy testovaných škola uchovává po 

dobu 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté 

je odstraní/skartuje. 
 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 a pozitivním výsledku antigenního testu 
 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-

19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění 

(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti 

svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat 

zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit následující postup: 

o Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do 

budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho 

zákonný zástupce. V případě že zákonný zástupce není přítomen, dohled konající 

zaměstnanec/pedagog neprodleně výše uvedenou skutečnost oznámí vedení školy a 

zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle 

následujícího bodu. 

o Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně 

dojde k poskytnutí roušky, pokud ji žák nemá (k dispozici na sekretariátu školy), a 

umístění do předem připravené samostatné místnosti (byt v suterénu školy-klíče jsou 

k dispozici na sekretariátu školy) a současně informování zákonného zástupce 

nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák/student 

opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola 

informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

o Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-

19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením 

dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. 

o Pokud je žák pozitivně testován v rámci screeningového testování, postupuje se stejně 

jako v případě zjištění příznaků. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je 

nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Další postup viz Testování žáků. 

o Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) 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. 

Chronické onemocnění potvrzuje praktický lékař, případně poskytovatel 

pracovnělékařských služeb. 

o Ve všech výše uvedených případech zaměstnanec neprodleně o dané situaci informuje 

vedení školy. 
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Vzdělávání distančním způsobem v případě nařízení karantény nebo v důsledku 
krizových či mimořádných opatření 
 

 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 

žáků alespoň jedné třídy. 

 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání 

včetně hodnocení podmínkám žáků. 

 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola 

pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 

 

Základní pravidla pro provádění úklidu 
 

 Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný́ úklid a dezinfekce všech využívaných 

prostor. 

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy 

pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního 

přípravku, koberce se vysávají. 

 Je kladen důraz na dezinfekci (prováděna podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů 

nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a 

počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). 

Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 

 Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 

aktivitou. 

 Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. 

EN14476 nebo DVV/RKI). 

 Ředění dezinfekčních prostředků je prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě 

dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat. 

 Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. 

kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové 

systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických 

opatření je zakázán suchý úklid. 

 Tablety jsou dezinfikovány žáky sprejem vždy před použitím. 

 Ve třídách jsou umístěny nádoby na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné 

jednorázové pytle). 

 Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. 

 Dezinfekční prostředky na ruce budou k dispozici: 

o ve vestibulu u hlavního vchodu, 

o na chodbách před kabinety, 

o v učebnách, 

o na WC, 

o v jídelně, 

 Větrání šatních prostor před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků 

ze školy po skončení vyučování zajišťuje pracovnice vrátnice. 

 Praní prádla se provádí při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace 

šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné 

místnosti (prádelna). Používají se vhodné obaly na jedno použití. Použité prádlo (utěrky, ručníky 



 

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 

tel. +420 596 912 567, mob. +420 775 997 669 

reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz  

www.wigym.cz 

 

 

apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Čisté a použité prádlo se skladuje 

odděleně. 

 

 

V Ostravě dne 20. 8. 2021 

 

 

Jan Netolička 

ředitel gymnázia 


