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Pravidla provozu školy v době mimořádných opatření
Úplně nejdůležitější je zachovat si chladnou hlavu, chovat se zodpovědně
a nepanikařit.


Žáci mají právo na přístup k dezinfekci na ruce a k mýdlu a teplé vodě. Žáci mají právo na
pravidelné dostatečné větraní všech prostor školy či odborného výcviku a praxí.



Po příchodu do školy každý žák provede dezinfekci nebo umytí rukou.



Ředitel školy určil pro všechny učebny neměnné rozmístění nábytku, školních lavic a další
vybavení, a to tak, aby bylo minimalizováno riziko nákazy. Žáci nesmí rozmístění školních
lavic měnit.



Po chodbách se žáci pohybují zásadně vpravo. Na chodbách se zbytečně nezdržují.



Před každým vstupem do jiné, než kmenové učebny, žáci provedou dezinfekci rukou.



Pokud má žák příznaky respiračního onemocnění, nebo teplotu vyšší než 37 stupňů Celsia,
nesmí vstoupit do školy a nesmí ani na praxi či odborný výcvik.



Každý žák s sebou nosí roušku pro případ mimořádné situace.



Žáci se vždy přezují a venkovní obuv uloží do šatní skříňky. Do tělocvičny lze vstupovat
pouze v čisté sportovní obuvi, která má světlou podrážku.



Každý žák ihned po použití vyhazuje papírový kapesník do koše. Ihned!



Pokud se v průběhu dne změní žákův zdravotní stav, ihned to nahlásí vyučujícímu nebo
třídnímu učiteli. Ten bude postupovat dle pokynů ředitele školy.



Každou změnu zdravotního stavu žáků či zaměstnanců hlásí pracovníci školy ihned na
sekretariátu školy.



Každý pedagog dostatečně větrá učebny. Není možné snížit frekvenci větrání na nátlak
žáků.



Žáci zásadně nesmí sdílet nápoje a potraviny s jinou osobou.



V jídelnách žáci respektují nařízení těchto zařízení. Po návratu do školy žáci opět provedou
dezinfekci a umytí rukou.



Každý žák či jeho rodič jsou povinni neprodleně nahlásit řediteli školy, že jsou v karanténě,
nebo že jsou nemocní nemocí Covid - 19.



Škola vyčlení prostor pro tzv. izolaci.



Recepční budou evidovat všechny příchozí osoby do školy. Do školy nesmí vstoupit žádná
osoba s teplotou vyšší než 37 stupňů Celsia a ani osoba s příznaky respiračního
onemocnění.



Osoby trpící alergií, odevzdají TU (žáci) nebo na sekretariátu (ostatní) potvrzení lékaře.



Všichni žáci respektují všechna pravidla. Jejich porušení bude řešeno dle pravidel
hodnocení zveřejněných ve školním řádu.
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Prosím všechny zaměstnance a žáky, aby se chovali s rozvahou, neriskovali a „nešli nákaze
naproti“. To považujeme za klíčové.



Zachovávejte chladnou hlavu, naše škola má i pro případ nakažené osoby v našem
prostředí, připravené plány, jak bude pokračovat provoz školy.

Základní pravidla vlastní ochrany:
Mýt si ruce vždy před jídlem a po použití toalety, po cestování dopravou, návratu z nákupů, účasti na
veřejných akcích a dalších činnostech, při nichž se dotýkáme předmětů, na které sahali jiní lidé.
Po dotyku předmětů, které mohly být kontaminovány, si nesahat na obličej, především do okolí úst, nosu
a očí.
Při cestě mimo domov mít s sebou roušku a nasadit si ji v případě, když se v okolí vyskytne člověk s
příznaky akutní respirační infekce (rouška nechrání absolutně, ale v tomto případě významně sníží
velikost expozice).
Na osoby používající roušku nepohlížet jako na podezřelé nebo dokonce nebezpečné jedince; rouška je
prostředkem ochrany a nikoli projevem nemoci (je pravděpodobnější, že člověk v roušce chrání sebe,
protože právě není ve formě a obává se nákazy).
V období hrozící epidemie nenavštěvovat hromadné akce, zejména ty, které se odehrávají v uzavřeném
prostoru.
Trávit část dne na čerstvém vzduchu, obytné prostory hodně větrat.
Udržovat se v dobré fyzické i psychické kondici (pak je velká pravděpodobnost, že po případném setkání
s nákazou proběhne nemoc jen mírně).
Lidé, kteří na sobě pociťují známky respirační infekce, včetně banálního nachlazení, by měli
dodržovat následující pravidla:
Zdržovat se v izolaci.
Je-li nutné vyjít mezi lidi, pak jen v roušce (a roušky často vyměňovat).
Nestýkat se s rizikovými osobami (senioři…), je-li kontakt s těmito osobami nezbytný, použít místo
roušky respirátor bez ventilace.
Smrkat a kašlat do papírových kapesníků, které se ihned vyhazují!
Při kašlání nebo kýchnutí do lokte považovat takovýto oděv za kontaminovaný, co nejdříve se
převléknout a oděv vyprat.
Před vstupem do počítačové učebny a před použitím počítačů a tabletů vždy nejdříve provést dezinfekci
rukou.
Nošení roušek v prostorách školy je v kompetenci rozhodnutí ředitele školy s ohledem na
aktuální stav průběhu šíření Covid 19.

Tento „Manuál“ se bude průběžně aktualizovat podle nařízení vlády, MZ, MŠMT a dle aktuální
epidemiologické situace.
V Praze 1. 9. 2020
Mgr. Helena Patáková v.r.
ředitelka školy

