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Údaje o zařízení 

 
Adresa zařízení: Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00 
 
 

Úvodní ustanovení 
 
Hygienická opatření vycházejí z manuálu „ Provoz škol a školských zařízení ve 
školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“, vydaným 17. 8. 2020 MŠMT 
(č.j. MSMT-33469/2020-1). Tento obsahuje části doporučující a závazné, vycházející 
z platných předpisů, které v dané souvislosti považuje MSMT jako stěžejní. Z tohoto 
manuálu upravuje tento vnitřní předpis provoz Gymnázia Na Vítězné pláni počínaje  
1. 9. 2020.  
 

Prováděná opatření 
 

1. Škola zajišťuje dezinfekci rukou – na každém patře budovy umístí dezinfekci.  
    Škola nařizuje svým žákům časté umývání rukou, na všechny toalety umístí  
    antibakteriální mýdla. 
    Škola zajišťuje úklid prostor - zvýšené použití certifikovaných čisticích prostředků.  
 
2. Preventivním opatřením bránícím šíření onemocnění je časté a intenzivní větrání  
    učeben a ostatních prostor školy.  
 
3. Škola nevyžaduje při vstupu do budovy prohlášení o bezinfekčnosti. 
    Žák trpící chronickým onemocněním (alergie, astma, dušnost), jehož projevy jsou  
    rýma a kašel, musí při přetrvávajících projevech svého onemocnění odevzdat  
    třídnímu učiteli potvrzení od lékaře, že netrpí infekčním onemocněním.  
 
 
4. Škola nevyžaduje nošení roušek ve všech svých prostorech, ale doporučuje žákům a  
    zaměstnancům ohroženým základním chronickým onemocněním, aby krytí úst a  
    nosu individuálně používali. 
 
5. Škola podle zákona o ochraně veřejného zdraví si vymezuje možnost oddělit žáka,  
    který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit jeho  
    odchod z budovy v nejkratším možném čase. Škola v takovém případě telefonicky  
    kontaktuje zákonného zástupce žáka a jeho praktického lékaře. 
 



 
6. V případě nepřítomnosti více než poloviny žáků ve třídě bude škola zajišťovat  
    vzdělávání distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne,  
    pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  
    V tomto období mohou být dle stanovených podmínek hodnoceni.  
 
7. V případě, že žák zamešká ve sledovaném pololetí více než 25% vyučovacích hodin  
    a tyto jsou řádně omluveny zákonným zástupcem nebo zletilým žákem, nemůže být  
    vypsána komisionální zkouška, jak je uvedeno v „Klasifikačním řádu“. Pro uzavření  
    klasifikace na konci pololetí má však vyučující právo žákovi stanovit povinný počet  
    získaných známek (písemných prací, ústního zkoušení, domácích prací), které je  
    žák povinen získat.  
 


