
Arcibiskupské gymnázium 

v Kroměříži 

Pilařova  3, 767 01  Kroměříž 

tel.: 

e-mail: 

web: 

573 501 111 

agkm@agkm.cz 

www.agkm.cz 

 

 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova  3, 767 01 Kroměříž 

tel.: 573 501 111, e-mail: agkm@agkm.cz, www.agkm.cz 

 

 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 1. ZÁŘÍ 20201 

 

1. Všichni studenti a zaměstnanci AG jednají odpovědně vhledem ke svému zdraví a 

zdraví ostatních. Odpovědný přístup každého jednotlivce je základním předpokladem 

zvládnutí epidemiologických nařízení a ochrany zdraví. 

2. Účast na zahajovací mši svaté dne 1. září pouze s rouškou. 

3. Každý žák by měl po dobu školního roku disponovat vlastní rouškou, kterou v případě 

nutnosti, použije.   

4. Od žáků se nevyžadují čestná prohlášení o bezinfekčnosti a nošení roušek ve škole. 

5. Dezinfekce – k dispozici při vchodu do budovy školy, dále v každé učebně, WC. Je na 

odpovědnosti všech, aby jí řádně používali. 

6. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy. 

7. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny. 

8. Škola disponuje samostatnou místností, vybavenou hygienickým zařízením, v případě 

podezření na nákazu. Zde bude umístěn žák s příznaky onemocnění a budou 

kontaktování zákonní zástupci k převzetí dítěte.  

9. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole, škola sama KHS 

nekontaktuje. 

10. Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřená, jedná se o jeho 

omluvenou nepřítomnost ve škole. V případě nařízené karantény nebude škola žákovi 

započítávat absenci při uzavírání známek, když bude žák pracovat z domova.   

11. V případě, že se situace změní, škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a 

následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu 

vzdělávání žáky, zákonné zástupce a zřizovatele.  

12. Všichni zaměstnanci školy byli poučeni o mimořádných epidemiologických 

opatřeních a chování v případě podezření výskytu nemoci.  

13. Celá budova AG bude pravidelně dezinfikována a větrána dle manuálu MŠMT. 

14. Všechna tato doporučení vycházejí z Manuálu MŠMT. 

 

       V Kroměříži dne 26. 8. 2020                         Mgr. Jan Košárek 

                                      ředitel školy 

 

                                                           
1 Manuál - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, Praha, 

zpracováno ke stavu ke dni 24. srpna 2020. 

mailto:agkm@agkm.cz
mailto:agkm@agkm.cz
http://www.agkm.cz/
mailto:agkm@agkm.cz

