Informace o provozu školy a hygienických opatřeních
zavedených k 11. 5. 2020
Na základě harmonogramu uvolňování mimořádných opatření vydalo MŠMT metodická
doporučení pro provoz škol.
Přítomnost ve škole je povolená pouze žákům 4. ročníků SZŠ, třídy ZIS 2 a studentům
3. ročníkům VOŠZ a je dobrovolná. Nepřítomni mají omluvené hodiny jako JPD (distanční
vzdělávání).
Pohyb žáků a studentů ve škole je spojen s účastí na přípravě na vykonání maturitní zkoušky,
závěrečné zkoušky a absolutoria. Řídí se těmito principy:

Pokyny pro cestu do školy a ze školy
 Řídí se obecnými pravidly chování stanovenými jako krizová opatření.
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška).
 Dodržení odstupů 2 metry.
 Před školou je zákaz shromažďování, i zde platí rozestupy 2 metry.
Vstup do školy
 Při vstupu žák/student odevzdá na vrátnici vyplněný a podepsaný formulář o
BEZINFEKČNOSTI a rizikových osobách. Formulář je třeba doma vytisknout. Je dostupný
na webových stránkách školy a je přiložený i k této zprávě. Bez odevzdání formuláře bude
žákům či studentům odepřen vstup.
 V případě splnění podmínek rizikovosti zváží žák či student svou přítomnost ve škole.
 Do budovy vstupují žáci a studenti bez doprovázejících osob.
 Při vstupu jim bude změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Při teplotě nad
37,3 °C jim bude odepřen vstup.
 Každá vstupující osoba má povinnost si na vrátnici dezinfikovat ruce.
 Žáci a studenti vstupují do budovy školy v roušce. (Z domu bude každý vybaven minimálně
2 rouškami a PVC sáčkem.)
Pohyb ve škole







Po vstupu do školy platí stále nutnost přezouvání. Po přezutí si každý co nejdříve
vydezinfikuje ruce.
Dezinfekce rukou je možná na každém patře školy, u WC, v jídelně, na vrátnici, ve třídách.
Na chodbách a ve společných prostorech je nutné zbytečně se nezdržovat, dodržovat
rozestupy 2 m. Pohyb v těchto prostorách je povolen pouze v roušce.
Je zakázáno přecházení do jiných tříd než určených rozvrhem hodin.
Žákům a studentům se zakazuje vstupu do kabinetů.
Žáci a studenti si myjí ruce po příchodu do třídy a po každém konzultačním bloku a
po odchodu ze třídy (mýdlo, jednorázová papírová utěrka).






V lavicích sedí každý žák/student sám s dodržením 2 m rozestupů.
Ve třídě při dodržení daných rozestupů lze roušku odložit do doneseného PVC sáčku.
Druhou roušku použije při pohybu po společných prostorech školy.
Po každé vyučovací hodině je nutné 5 minut větrat.
Podmínky pro praktické vyučování jsou stanoveny dle specifik jednotlivých oborů.

Zajištění podmínek stravování



Je možné si donést vlastní stravu a sníst ji ve třídě, ovšem bez možnosti ohřevu
v mikrovlnné troubě na chodbě.
Je možné se přihlásit k odběru jídla ve školní jídelně. Vlastní příbor podmínkou.

Provoz školní jídelny
 Před vstupem je nutná dezinfekce rukou.
 Při čekání na výdej stravy bude dodržován rozestup 2 m.
 Strava bude vydána včetně polévky kuchařkou.
 Umístění strávníků je vždy pouze jedním směrem, s rozestupy 2 m.
 Při jídle je možné roušku odložit do přineseného PVC sáčku a po jídle opět roušku nasadit.
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