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Nařízení ředitelky školy v návaznosti na nebezpečí šíření nákazy 

COVID-19 

1. Každý žák, student, zaměstnanec, který si při vstupu do budovy ve vestibulu 

nevydezinfikuje ruce, nebude vpuštěn do budovy (zajišťuje dohled ve vrátnici, 

paní vrátné). 

2. Je nutné neustále si dezinfikovat ruce na chodbách, po použití WC, dodržovat 

zvýšenou hygienu. 

3. Doporučuje se nenavštěvovat hromadné akce, jak uvnitř budov, tak ve 

venkovních prostorách. Samozřejmostí je dodržovat rozestupy, nedotýkat se 

ostatních účastníků akce, pokud možno používat zakrytí dýchacích cest. 

4. Kdo už na sobě pozoruje známky nachlazení či nevolnosti, vůbec do školy 

nedorazí, řídí se Doporučeným postupem OSPDL ČLS JEP (viz níže na 

www.supsturnov.cz), třídnímu učiteli zašle informační SMS. Třídní učitel pošle 

informaci vyučujícím v dané třídě jako podklad pro distanční výuku. 

5. Pokud bude žák či student vyučujícím z důvodu vykazování známek nachlazení 

poslán přes vedení školy na izolaci, žák či student tak bez protestů učiní a počká 

na přivolané rodiče, kteří si jej vyzvednou ve vestibulu po nahlášení se na 

vrátnici. Dále se řídí rodiče i žák nebo student doporučeními OSPDL ČLS JEP, což 

znamená, že během dalších 10 dní se neúčastní výuky ve škole. Během těchto 

10 dnů bude ve spojení s pedagogy a bude podle možností probíhat povinná 

distanční výuka. 

6. Neuposlechnutí pokynů pedagogů, paní vrátné, vedení školy, odmítání nařízení 

(nošení roušek ve vnitřních prostorách školy, nedodržování hygieny ve škole a 

ve školní jídelně na ZŠ), nevhodné, neohleduplné a provokativní jednání vůči 

zaměstnancům a ostatním žákům či studentům škol a souvisejících školských 

zařízení bude řešeno kázeňsky s okamžitým vykázáním z budovy školy a 

započítáním procent absence.  

7. Různé názory na nutnost promoření, které v některých rodinách převažují, 

odmítání dodržování nařízení, mohou být akceptovány pouze tehdy, pokud žák 

nebo student zůstává doma a promořuje se v rámci své rodiny, svých blízkých v 

soukromí. 

8. V nutných případech (např. při informacích o nedodržování pravidel 

„karantény“) bude vedení školy po návratu do výuky (stejně jako na některých 

základních školách) vyžadovat negativní test na koranavirus. 

9. Pokud dojde k uzavření třídy nebo školy, je distanční výuka povinná. 

Znovu upozorňuji na osobní odpovědnost všech, kteří se ve škole vyskytují, ať už 

jsou to žáci, studenti, pedagogové, nepedagogičtí zaměstnanci, návštěvy.  


