Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Žatec, s.r.o.

Provoz školy a hygienické podmínky ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke Covid– 19
Informace pro žáky, zákonné zástupce žáků a rodiče
1. Obecné informace
 Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy
školy a pohybu osob před budovou školy.
2. Základní hygienická pravidla a postupy, které je nutné ve škole a na školou
organizovaných akcích dodržovat
 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 Dodržování skupinové izolace, event. sociální distance tam, kde je to možné.
 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) je povinná ve společných prostorách a při
vstupu do kanceláře školy.
 Opakované proškolení žáků v oblasti hygienických opatření.
3. Možné změny podmínek pro vzdělávání
Mohou být zaváděna nová hygienická opatření v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u
příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semaforu, v návaznosti na
protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. Tyto
změny budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách školy.
4.

Opatření platná od 1. 9. 2020
A) Pohyb osob ve škole
 Vstup do školy je zakázán osobám s příznaky infekčního onemocnění.
 Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen na
nezbytně nutnou míru. Pokud to lze, vyřizujte úřední záležitosti elektronicky.
B) Hygienická pravidla
 U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně a u tělocvičny jsou k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou a mýdlo v nádobách s dávkovačem.
 V co nejkratším čase po příchodu do budovy je nutné si důkladně po dobu 20 až 30
sekund umýt ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provést dezinfekci
rukou. Hygiena rukou se dodržuje po celou dobu pobytu ve škole.
 Ve škole se provádí větrání učeben - opakovaně, krátkodobě a intenzivně, o přestávce i
během vyučovací hodiny.
 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití a osoušeči rukou.
 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 Ve škole probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do
školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
 Zvláštní pravidla platí pro výdej jídla ve školní jídelně, cizí strávníci musí mít pro
konzumaci vyčleněný jiný čas.
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