
 

1 / 2 

COVID MANUÁL SGO – 2020/2021 
 

Tento dokument upravuje interní pokyny a informace v tzv. „MANUÁLU K PROVOZU ŠKOL A 

ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“, který byl 

vydán 25. 8. 2020. Je platný pro všechny žáky a jejich zákonné zástupce, pro zaměstnance 

školy a pro osoby, které se ve škole mohou vyskytovat. 

1. Informovanost 
Sledujte informace v médiích a řiďte se závaznými nařízeními vlády, příslušných ministerstev 

a pověřených státních orgánů – např. Krajská hygienická stanice (KHS). Aktuální pokyny a 

informace budou vyvěšeny na stránce https://www.slezgymopava.cz/covid. Na této stránce 

budou nejaktuálnější informace a pokyny pro žáky, rodiče, zaměstnance i veřejnost.  

2. Vstup do školy 
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Prohlášení o 

bezinfekčnosti není na začátku školního roku vyžadováno. Pokud se situace změní, budou 

všichni v předstihu informování. 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. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou 

projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický 

lékař. 

3. Hygiena  
Škola zajišťuje odpovídající prostředky na dezinfekci rukou a úklid prostor. Všichni žáci, 

zaměstnanci školy a osoby, které se ve škole pohybují, jsou povinni dodržovat základní 

hygienická pravidla k nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

4. Roušky 
Z preventivních důvodů platí pro žáky i zaměstnance povinnost mít s sebou ve škole vždy 

roušku (např. trvale uloženou v šatní skříňce nebo v kabinetu), aby je měli po ruce a mohli je 

použít v případě, bude-li vyhlášena povinnost chránit si ústa a nos rouškou. 

5. Podezření na výskyt nákazy covid-19 
V případě podezření na výskyt covid-19 oznamují tuto skutečnost žáci kterémukoliv 

zaměstnanci školy. Zaměstnanci školy oznamují tuto skutečnost vedoucímu pracovníkovi. 

Dále postupuje škola podle pokynů KHS. Pro osoby, které budou vykazovat známky akutního 

onemocnění, bude vyčleněna místnost č. 153 (přízemí). Bezdotykové teploměry jsou 

k dispozici na sekretariátu (č. 223) a u hospodářky školy (č. 202). 

https://www.slezgymopava.cz/covid
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6. Komunikace mezi žáky a učiteli 
Pro žáky platí povinnost denně kontrolovat obsah své školní mailové schránky, která má 

formát prijmeni.jmeno@sgopava.cz, kam jim budou zasílány všechny potřebné informace. 

7. Distanční vzdělávání 
Pokud to bude situace vyžadovat, bude škola poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Jednotnou platformou a výhradním komunikačním kanálem bude pro žáky i učitele prostředí 

Google Suite (Gmail, Google Učebna, Google Disk), do kterého se žáci i učitelé přihlašují 

svým školním účtem. Konkrétní podmínky, rozsah a formu pro jednotlivé třídy a skupiny 

nastaví a dohodne s žáky vyučující daného předmětu. Pro žáky, kteří se nemohou vzdělávat 

ve škole, platí povinnost se distanční výuky účastnit. Pro případnou neúčast a její omlouvání 

platí stejná pravidla jako pro absenci během prezenčního vzdělávání (viz školní řád).  

 

V Opavě dne 31. 8. 2020 
Zpracoval: Mgr. Karel Kučera 
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