Pravidla provozu školy ve školním roce 2020/2021
s ohledem na epidemii COVID-19
1. Ve škole probíhá vzdělávání a další běžné činnosti v plném rozsahu v souladu s platnou legislativou,
školním řádem a vnitřními předpisy školy. Není stanovena povinnost nosit roušky, ale jejich nošení
není zakázané.
Při vstupu do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti, nejsou stanovena pravidla pro
organizaci vstupu do budovy, pohybu osob před budovou, pohybu osob v budově, počet osob ve třídě,
dílně, skupině, kurzu, místnosti a jiné, odlišná od školního řádu a běžné legislativy.
2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků a studentů příznaky infekčního
onemocnění. Každý žák, student, zaměstnanec, rodič či návštěvník je osobně odpovědný za vlastní
zdravotní stav a informace o něm. Osoby s příznaky infekčního či respiračního onemocnění do školy
nevstupují (mimo osob s chronickým či alergickým respiračním onemocněním).
3. Zjistí-li žák, student příznaky respiračního onemocnění v průběhu výuky, oznámí tuto skutečnost
vyučujícímu, který v té době nebo v nejbližší vyučovací hodině ve třídě učí. Zjistí-li pracovník školy u
žáka/studenta příznaky onemocnění, oznámí tuto skutečnost také vyučujícímu nejbližší vyučovací
jednotky. Nezletilý a mladistvý žák je poté oddělen od ostatních dětí, pověřený pracovník školy
kontaktuje telefonicky rodiče, kteří si žáka převezmou nebo sdělí, že žák může domů odejít sám. O
takovém sdělení je pořízen zápis, který žák i pověřený pracovník podepíšou. Zletilý žák odchází
bezprostředně z budovy školy. V uvedených případech je žák či jeho zákonný zástupce povinen
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Izolační místnosti a pověření pracovníci:
Zlíchov – sklad v I. patře, vedoucí pracovníci úseku OV,
Strašnice – kancelář asistentky v přízemí, p. Fišerová,
Pod Táborem – kuchyňka učitelů, p. Vopičková,
Kovářská – šatna UOV žen, p. Kadlec
Pověřený pracovník si při převzetí žáka s příznaky onemocnění okamžitě bere roušku, příp. další
ochranné prostředky. Telefonicky kontaktuje rodiče, v případě potřeby pořídí záznam o telefonním
hovoru. Po odchodu žáka dohodne s pracovníkem úklidu desinfekci místnosti.
Zjistí-li zaměstnanec příznaky respiračního onemocnění v průběhu pracovní doby, oznámí tuto
skutečnost nadřízenému a odchází ke svému lékaři.
Škola následně informuje KHS.
Žákovi, studentovi, zaměstnanci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického, je umožněn vstup do školy, pokud prokáže,
že netrpí infekční nemocí.
Ve všech případech se vyžaduje následné vyjádření lékaře.
Zapisovat návštěvy, doprovázet je, upozornit je na hygienické požadavky, minimalizovat pohyb po
budově, nevstupovat do tříd a dílen.

4. Všichni žáci, studenti i zaměstnanci školy přísně dodržují základní zásady osobní a provozní
hygieny. U vstupu do budov školy, u vstupu do jídelen, na toaletách a na dalších místech jsou
k dispozici prostředky k desinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Je-li to možné, dodržují také
vzdálenost od druhé osoby
Kašlat a kýchat do kapesníku, jednorázový hned vyhodit, mýt si ruce. Omezovat pohyb po budově na
minimum, pokud možno nenavštěvovat jiné třídy.
5. Učebny, dílny, kabinety, kanceláře a další prostory školy jsou pravidelně a řádně větrány. Osobám,
které se zde pohybují, se doporučuje nosit svetr, mikinu, vestu či jinou součást oděvu vhodnou do
chladnější místnosti.
6. Úklid a desinfekce hygienických zařízení probíhá 2x denně. V průběhu dne je také několikrát
proveden úklid a desinfekce povrchů a ploch, které používá větší počet lidí (kliky dveří, spínače světla,
baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka zásobníků mýdel a desinfekce). Za desinfekci jsou
odpovědní pracovníci úklidu, každý na přiděleném úseku.
7. Školní jídelny zajistí přísné dodržování hygienických pravidel, mytí nádobí při dostatečně vysokých
teplotách, průběžnou desinfekci desek stolů v době obědů. Není umožněn samoobslužný výdej
příborů a nápojů. Strávníci si před odebráním stravy myjí – desinfikují ruce. Cizí strávníci mají pro
konzumaci obědů vyčleněn samostatný čas.
8. Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. plošným opatřením MZd nebo
nařízením karantény) znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků či studentů
jedné třídy, škola poskytuje této třídě vzdělávání distančním způsobem; prezenční výuka dotčených
žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem, ostatní žáci/studenti, kterých se opatření
nedotýká, pokračují v prezenčním vzdělávání.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat distanční vzdělávání.
9. Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné aby
a) na základě dohody se zaměstnavatelem vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude
v karanténě (v tomto případě náleží zaměstnanci plat)
b) nevykonával práci, pobíral hmotné zabezpečení v nemoci a od 15. kalendářního dne nemocenskou
10. Ředitelka školy má možnost a povinnost vyhlásit změny těchto pravidel, kdykoli to bude
vyžadovat aktuální situace.

Kontakt na informace MŠMT: koronavirus@msmt.cz, infolinka 234811111
Kontakt na informace KHS:

hdm@hygpraha.cz

