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Informace k provozu škol od pondělí 24. května 2021 

Na základě usnesení vlády ČR bude od 24. května 2021 umožněna prezenční 

výuka ve škole všech žáků a studentů školy. 

1. Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména dodržování předepsaných 

epidemických pravidel – pravidelná dezinfekce rukou, pravidelné větrání 

vnitřních prostor, omezení kontaktu, nošení respirátorů (zdravotnických 

roušek u nižšího gymnázia) atd. 

 

2. Testování žáků a případně zaměstnanců školy bude probíhat 1x týdně, tj. 

v pondělí (případně při prvním příchodu v týdnu do školy). Nadále platí 

stanovené výjimky. Škola provádí evidenci testování. 

 

3. Homogenita tříd a skupin není povinná. 

 

4. Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za 

podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, 

a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, 

přítomnost žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních 

prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje, mimořádné opatření 

dále stanoví podmínku nejvýše 12 osob ve skupině (v případě kolektivního 

kontaktního sportu). 

 

5. Nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto 

omezení. 
 

 

6. Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je 

obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření 

minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být 

například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, 

kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, 

krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další 

nezbytné služby. Pobyt návštěv školy bude minimalizován, vstup do budovy 

je umožněn pouze po předchozím ohlášení a s respirátorem. 
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7. Žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) poskytuje 

učitel podpůrná opatření dle metodického doporučení. Zákonní zástupci 

mohou telefonem nebo e-mailem využít služeb školního poradenského 

pracoviště (výchovní poradci, metodik prevence). 

 

8. Aktuální informace k provozu školy jsou sdělovány na webových stránkách 

školy, prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, třídních učitelů, případně 

elektronickou poštou a aplikací Bakaláři. 
 

9. Konání mimoškolních akcí bude do konce školního roku výrazně omezeno. 

 

10. Zaměstnanci školy jsou poučeni, jak jednat v případě podezření na infekční 

onemocnění či v případě kontaktu s osobou s podezřením na infekční 

onemocnění. 

 

11. Orientační měření teploty. Bezkontaktní teploměry jsou k dispozici na 

sekretariátě školy (Husovo náměstí 1) a u vedoucích odloučených pracovišť 

(Koželská 551, Poštovní 405).   

 

 

Školní jídelna - Koželská 551  

 

1. Provoz se řídí aktuálními pravidly pro provoz stravovacích služeb.  

2. Žáci, studenti a zaměstnaci mohou konzumovat obědy ve školní jídelně dle 

stanovených epidemických pravidel.  

3. Cizí strávníci si odebírají obědy pouze do jídlonosičů dle stanovených 

pravidel výdejním okénkem (take-away). 

4. Před vstupem do školní jídelny si každý dezinfikuje ruce. 

5. Do školní jídelny je přístup pouze v respirátorech/zdravotnických rouškách, 

které jsou povinné až ke stolu. 

6. Stoly a židle jsou v jídelně uspořádány dle epidemiologických opatření.  

7. V jídelně nemůže být více strávníků, než je míst k sezení. 

8. Ve školní jídelně byl zrušen samoobslužný výdej. 
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9. Při stravování není doporučena komunikace mezi strávníky. 

10. Prostory jídelny se v průběhu výdeje stravy dezinfikují a větrají. 

 

 

S dotazy se obracejte na vedení školy  

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka - vitiskovai@gsv365.cz  

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ - rydlovav@gsv365.cz  

 

V Ledči nad Sázavou 21. 5. 2021 

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka, v. r 
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