
Zápis

z jednání školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

ze dne 31. 8. 2021

Účast:  Mgr. Martin Duda, MUDr. Martin Gebauer, Mgr. Petr Juras, Libor Kisel,Mgr. Alan
Pieczonka, Ing. Ladislav Šincl

Omluveni: ---

Hosté: Mgr. Miloš Kučera

Program jednání ŠR:

Jednání školské rady (ŠR) zahájil předseda ŠR Martin DUDA, uvítal členy ŠR a seznámil
přítomné s programem jednání ŠR:

1. Aktualizovat školního řádů na základě doporuční (manuál - metodika MŠMT)
zhledem ke COVID-19.

Bod č. 1:
Výňatek z manuálu:

Situace, kdy žák odmítá jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na
něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku):

V takovém případě škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či
poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo
žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí,
připustila, poruší mimořádné opatření.

Tento žák není automaticky omluven z účasti na vzdělávání (tak tomu bylo v jarním období
minulého školního roku po návratu dětí do škol), ale podmínky omlouvání absence škola
stanoví ve svém školním řádu, který schválí školská rada.

Na základě těchto okolností byl doplněn bod (5) článku IX. Školního řádu:

Pokud žák odmítne při prezenční výuce jak testování, tak nošení ochranného prostředku
dýchacích cest a následkem toho mu bude znemožněna osobní účast na vzdělávání (vše v
souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) bude jeho absence omluvena na
základě individuálního projednání s ředitelem školy.

Druhá aktualizace se netýká COVID-19, ale nikotinových žvýkacích sáčků. V rámci prevence
bylo školám doporučeno zohlednit tuto problematiku ve školních řádech. V příloze máte



komentář k novele zákona, kde nikotinové sáčky byly ukotveny do problematiky související s
tabákovými výrobky.

Tuto skutečnost jsme zohlednili v našem školním řádu v článku III. odst. (6) takto:

V objektu školy, areálu školy a na akcích pořádaných školou je žákům zakázáno kouřit (zákaz
platí i pro elektronické cigarety a výrobky související s tabákovými výrobky - nikotinové
sáčky), .........

Zapsal:
Mgr. Martin Duda


