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Příkaz ředitele z 5. 5. 2020 s platností od 11. 5. 2020 

 

Zásady ochrany zdraví žáků na SŠTZ Mohelnice při přípravě 

závěrečných ročníků k MZ a ZZ 

 
 

1. Příprava žáků jednotlivých oborů vzdělání probíhají dle schváleného harmonogramu, 

který je jim předán elektronicky třídními učiteli a umístěn na webu školy v kolonce 

„Rozvrhy“ (dále již TU).  

 

2. Vstup na přípravu bude probíhat hlavním vchodem školy s tím, že se zde žáci 

nepřezouvají a neodkládají svůj oděv. Přinesené školní pomůcky, materiály a osobní 

potřeby žák opět po skončení denní přípravy odnáší domů. Ve škole nebudou 

ponechány žádné osobní věci. Do školy není umožněn vstup doprovázejícím osobám a 

dalším osobám, které nejsou součástí přípravy či zaměstnanci školy.  Pokud žák 

nedodrží v daný den nástup na přípravu, tak již nebude vpuštěn do školy. Pohyb žáků 

ve škole bude dozorován.  

 

3. Žáci účastnicí se přípravy jsou při první účasti povinni odevzdat  pedagogovi vedoucí 

přípravu podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění“ (toto je jim rozesláno TU elektronicky); u zletilého žáka podepisuje on 

sám, u nezletilého žáka musí podepsat zákonný zástupce a zároveň i žák školy. Bez 

odevzdání prohlášení nemůže žák přistoupit k přípravě a vstoupit do školy. 

 

4. Žáci se při příchodu k místu na přípravu (před školu) neshromažďují a dodržují 

odstupy min. 2 metry. Dodržují zakrytí úst a nosu (rouška – štít). 

 

5. Při prvním příchodu skupiny žáků na přípravu řídí činnosti určený pedagog (určí místo 

a podmínky vstupu ke konzultacím). 

 

6. Žáci přichází průběžně na přípravu v určený den na stanovený čas do určené místnosti. 

Rozdělení do tříd, skupin a další informace jsou umístěny u vstupu do školy. O 

přítomnosti žáků je veden záznam u pedagogů vedoucí přípravu. 

 

7. Při vstupu do školy jsou žáci povinni provést desinfekci rukou. Po každé části 

přípravy (o přestávkách) se provádí desinfekce  rukou. Větrání ve třídách je možné 

pouze šikmou ventilací a to i v průběhu přípravy. Pokud je přítomen vyučující či 

dozor, může se větrat celým bočně otevřeným oknem. Při větrání mohou být otevřené 

i dveře do chodby. 

 

8. V průběhu konkrétní přípravy nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud jsou 

zachovány rozestupy 2 – 1,5 m v lavicích. Žáci si nezapůjčují věci osobní potřeby a 

nedotýkají se. 

 

9. Pokud žák potřebuje v rámci přestávky konzumaci svačiny, může tak učinit za 

dodržení všech bezpečnostně-hygienických podmínek v místě výuky či na chodbě (k 

přímé konzumaci může sejmout roušku a musí dodržet odstup min. 2m od dalších 

osob). Příjem tekutin je možný i v průběhu přípravy u osob vyžadující tento častý 

pitný režim. 
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10. Ve společných prostorách dodržují všichni povinnost zakrytí úst a nosu. 

 

11. Žáci musí bezpodmínečně mít sebou k přípravě minimálně 2 roušky + sáček k jejich 

uložení (žák, který takto nebude z domova vybaven, nebude připuštěn k přípravě a 

bude mu zamezen vstup do školy). 

 

12. Žáci jdou nejkratší cestou k místu přípravy (určené učebně). V místě určeném ke 

konzultaci (učebně) jsou žáci umístěni jednotlivě v lavicích s minimálním odstupem 

1,5m 

 

13. Po dobu přípravy žáci minimalizují opouštění svého vzdělávacího prostoru ve třídě. 

 

14. Stanovenou přestávku tráví žáci na svém místě nebo samostatně na chodbě školy (s 

nasazenou rouškou a dodržují vzdálenost min. 2m), mohou navštívit toaletu. Venkovní 

prostory – školní pozemky nemohou žáci navštěvovat z důvodu výstavby a odborných 

řemeslných prací v jejím okolí. 

 

15. Při nedodržení těchto opatření a hygienických opatření stanovených manuálem viz 

webové stránky školy. Bude žák vyřazen z přípravy a budou o tomto stavu neprodleně 

TU informováni zákonní zástupci. 

 

16. Nařízení je povinné jak pro přípravu teoretickou, tak praktickou. Při praktické přípravě 

žáci nebudou nosit pracovní oděv a nepřezouvají se. Vstup na OV bude dle 

harmonogramu dělení do skupin a jinak hlavním vchodem PV a OV. 

 

17. Každý den bude zaměstnanci školy prováděna desinfekce přípravných a společných 

místností. Zároveň bude desinfikována IT technika použitá při výuce či práci. 

 

18. V odborném výcviku bude nářadí, měřidla a materiál připravené pro konkrétního žáka. 

Po skončení činností bude vše desinfikováno. Žáci nebudou používat výdejnu nářadí. 

Nářadí a materiál zajišťuje přednášející pedagog. 

 

19. Pokud v průběhu přípravy budou zaznamenány či zjištěn u žáka příznaky popisující 

průběh virové infekce COVID-19, bude tento izolování ve speciální označené 

místnosti. Zletilý žák musí neprodleně opustit objekt a pozemky školy a dále 

postupovat dle nařízení vlády. U nezletilého žáka budou okamžitě vyrozuměni 

zákonní zástupci či rodiče s tím, že musí neprodleně odvézt tohoto žáka ze školy  

(z izolace) a dále s ním nakládat dle nařízení vlády.  

 

Poznámka: 

Obecná pravidla a podmínky jsou popsána v dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 „Ochrana 

zdraví a provoz SŠ a konzervatoří pro období přípravy na MZ, ZZ a absolutorium 

v konzervatořích v období do konce školního roku 2019/2020.“  

Cit.: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 
 
Přílohou na webu školy: 
„Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.“ 

 

V Mohelnici dne 4. 5. 2020               Zpracoval: Mgr. Radek Vymlátil; PhDr. Jiří Ženožička 

                                                             Schválil:    PhDr. Jiří Ženožička 

                                                                                   ředitel školy, v.r. 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

