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Pravidla pro ochranu zdraví a provoz střední školy v době
do konce školního roku 2019/2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. května 2020 vydalo dokument Ochrana zdraví
a provoz středních škol a konzervatoří v období do konce školního roku 2019/2020.
Na základě výše uvedeného dokumentu stanovuje ředitel školy níže uvedená Pravidla pro ochranu
zdraví a provoz střední školy v době do konce školního roku 2019/2020, která se vztahují k výuce
žáků 1. až 3. ročníku v době od 1. června 2020. Dle aktualizovaného Harmonogramu uvolňování
v oblasti

školství

(https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi)

může od 1. června 2020 ve středních školách probíhat realizace praktického vyučování a od 8.
června 2020 je povolena přítomnost žáků středních škol za účelem konzultací. Účast žáků ve
výše uvedeném období je dobrovolná.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení, které je možné podepsat před
vstupem do školy. Čestné prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:


písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a



písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou,
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
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Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo
pokud některý z bodů (1-8) naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků zvážili tyto rizikové
faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli se o účasti žáka na vzdělávacích
aktivitách s tímto vědomím. Pokud žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení neodevzdá,
nebude žákovi osobní účast na praktickém vyučování a konzultacích ve škole umožněna.

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:


zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky: rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének. (dále jen „rouška“), pokud se nacházejí alespoň dvě
osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Příchod ke škole a pohyb před školou


Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se
výlučně o členy domácnosti

Vstup do budovy školy


Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.



Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.



Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.



Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě
nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z výše
uvedených vzdělávacích aktivit.

V budově školy


Neprodleně po přezutí v botárně musí každý žák použít dezinfekci na ruce, která
bude umístěna ve vestibulu školy.



Následně žáci odchází do tříd dle rozvrhu praktického vyučování nebo konzultací –
platí zákaz zdržovat se ve společných prostorách školy (sedačky na jednotlivých
patrech v budově školy, lavičky na chodbách).



Při přesunu ve společných prostorách školy je nutné dodržovat odstup 2 metry.

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava - Poruba
Telefony: 596 912 253, 596 919 000
e-mail: sekretariat@teleinformatika.eu
www.teleinformatika.eu

Ve třídě


Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.



Maximální počet žáků ve skupině je 15 - jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu
ve třídě je zakázáno přesedávání mezi lavicemi (i o přestávkách).



V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován
rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při
skupinové práci, praktická cvičení v odborných učebnách, aj.), musí se roušky nosit i ve
třídě.



Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.



Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují ruce ve své třídě.



V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).



Po každém použití toalety si žáci důkladně v prostorách WC umyjí ruce (20 až 30
sekund vodou a tekutým dezinfekčním mýdlem).

Při podezření na možné příznaky COVID-19


Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.



Pokud zletilý žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, tak opustí školu
v nejkratším možném čase s použitím roušky. Nezletilý žák bude v tomto případě
přesunut do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce nezletilého
žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

V Ostravě dne 30. května 2020

Ing. Pavel Zubek, v.r.
ředitel školy

