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Příkaz ředitele školy 

S účinností od 1. 9. 2020 jsou v souladu s manuálem vydaným MŠMT „Provoz škol a 

školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ stanoveny tyto 

hygienické podmínky provozu a vnitřního režimu školy: 

Pravidla pro vstup do školy 

▪ V závislosti na aktuální epidemiologické situaci na území HMP a s tím souvisejícím 

stupni pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví je omezen vstup cizích osob do 

budovy školy. V případě II. a III. stupně mohou cizí osoby vstupovat jen v závažných a 

odůvodněných případech a se zakrytými ústy a nosem rouškou. Cizími osobami nejsou 

pouze žáci a zaměstnanci školy. 

▪ V případě II. a III. stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví bude omezen 

pohyb žáků ve škole a uzavřena žákovská studovna. Žáci se ani o přestávkách nebudou 

zdržovat na chodbách. Po většinu času zůstanou ve třídách určených rozvrhem hodin. 

▪ Zakázán je vstup všem osobám s příznaky infekčního onemocnění! 

▪ Tělesná teplota žáků a zaměstnanců školy může být, v případě podezření na infekční 

onemocnění kontrolována bezkontaktním teploměrem (za normální je považována teplota 

do 37 °C). 

▪ Osoba, u které se projevují příznaky infekčního onemocnění (např. rýma nebo kašel), 

které jsou projevem chronického onemocnění (např. alergie), musí tuto skutečnost doložit 

potvrzením od lékaře.  

Hygienická pravidla  

▪ Je třeba dodržovat pravidelné mytí a dezinfekci rukou. Poprvé již při vstupu do školní 

budovy. 

▪ Dezinfekce jsou umístěny: na schodišti do 1. patra, u školní jídelny, ve všech třídách a 

kancelářích, na toaletách, u tělocvičny, v posilovně a ve skladech geodetických sbírek.  

▪ Dále je třeba ruce dezinfikovat před použitím počítače nebo školních pomůcek (např. 

měřické techniky). 

▪ Je zakázáno používat společné látkové ručníky. 

▪ Dezinfekci lavic v kmenových učebnách zajišťuje vyučující před zvednutím židlí na 

konci poslední hodiny v daném dni (viz klíček v rozvrhu). 

▪ Dezinfekci povrchů (stoly, klávesnice, myši) v počítačových a jazykových učebnách, kde 

se žáci často střídají, zajišťují vyučující příslušných předmětů po každé hodině.  

▪ Po použití je třeba dezinfikovat náčiní v tělocvičně a posilovně. 
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▪ Prostory školy jsou pravidelně větrány. 

▪ Větrání zajišťují pověření zaměstnanci školy: třídy učitelé (po každé hodině i během 

vyučovacích hodin), šatny školník (7.30-8.30 a 11.40-12.00), chodby a tělocvična jsou 

větrány automatickým systémem. 

Pravidla pro stravování ve školní jídelně 

▪ Každý si při vstupu do školní jídelny důkladně umyje nebo dezinfikuje ruce. 

▪ Třídy si sedají ke stolům pohromadě a netvoří skupinky z více tříd. 

▪ Stravování jednotlivých skupin strávníků musí být časově odděleno. Určené časy pro 

stravování jsou: 11.40-12.00 žáci a zaměstnanci SPŠZ, 12.00-12.15 žáci a zaměstnanci 

SVŠUAŘ, 12.15-13.15 žáci a zaměstnanci SCIO školy, 13.30-14.00 žáci a zaměstnanci 

SPŠZ.  

▪ Dezinfekci stolů v jídelně zajišťují zaměstnanci školní jídelny po odchodu každé ze tří 

skupin strávníků. 

Pravidla při výskytu příznaků infekčního onemocnění 

▪ Zletilý žák nebo zaměstnanec neprodleně odchází s rouškou zakrývající ústa a nos ze 

školní budovy a telefonicky kontaktuje svého lékaře. 

▪ Nezletilý žák s příznaky infekčního onemocnění s rouškou zakrývající ústa a nos bude 

umístěn do doby předání jeho zákonnému zástupci v karanténě. Zákonný zástupce 

následně telefonicky kontaktuje žákova lékaře. 

▪ O potvrzeném výskytu onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance informuje 

vedení školy krajská hygienická stanice, která stanovuje i další nutná opatření včetně 

nařízení karantény, omezení přítomnosti žáků ve škole a zahájení distanční výuky. Tato 

opatření se mohou týkat části třídy, jednotlivých tříd nebo celé školy. 

▪ Při pouhém podezření na výskyt onemocnění COVID-19 škola sama KHS nekontaktuje. 

Pravidla pro případ použití karanténní místnosti 

▪ Nad žákem musí až do okamžiku předání zákonnému zástupci konat dohled zaměstnanec 

školy. 

▪ Karanténní místnost je umístěna ve 4. patře. Samostatné WC je vyčleněno ve 3. patře 

(vedle WC pro chlapce). 

▪ Klíče od karantény i WC je třeba vyzvednout u hospodářky školy. Zaměstnanec zároveň 

obdrží hygienické rukavice a respirátor pro svou ochranu a jednorázovou roušku pro 

žáka. 

 

V Praze dne 31. 8. 2020  

 

     …………………………… 

  Ing. Jan Staněk  

    ředitel školy  


