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1 Úvod 
Pokyn ředitelky školy Ochrana zdraví a provoz školy od 11. 5. 2020 do konce školního roku 
(opatření ředitelky školy) vychází z aktuálně platných právních předpisů a pokynů Ministerstva 
školství  (dále  MŠMT)  a  Ministerstva  zdravotnictví  (dále  MZ)  zveřejněných  na  webových 
stránkách příslušných ministerstev a zaslaných datovou schránkou do školy za dodržení všech 
předepsaných hygienických pokynů a pravidel na všech pracovištích a při všech činnostech 
zaměstnanců i žáků v rámci výchovně vzdělávacího procesu. 

Pokyn Ochrana zdraví a provoz školy od 11. 5. 2020, verze B obsahuje v příloze číslo 4 pokyny 
a  pravidla  pro  zajištění  ochrany  zdraví  a  provoz  školy  pro  přípravu  a  konání  přijímacích 
zkoušek, závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek. 

Dojde‐li v průběhu platnosti tohoto pokynu ke změnám právních předpisů, pokynů, opatření 
apod. Vlády ČR, MŠMT ČR, MZ ČR apod. nebo  i ke zhoršení epidemiologické situace, bude 
postupováno vždy v souladu s aktualizovanými pokyny a opatřeními Vlády ČR, MŠMT a MZ 
závaznými pro všechny zaměstnance školy. 

1.1 Časový harmonogram uvolňování opatření MŠMT a MZ 

V případě, že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, s účinností: 

1. Od 11. 5. 2020 

a) Zahajuje škola běžný provoz v plném rozsahu pro nepedagogické pracovníky. 

b) Zahajuje prodej ve školním bufetu. 

c) Zahajuje  provoz  přítomnosti  žáků  školy  výhradně  pro  přípravu  na  maturitní  a 
závěrečné  zkoušky,  a  to  jak  v teoretické  přípravě  formou  konzultací  v upraveném 
rozvrhu,  tak  v rámci  odborného  výcviku  formou  praktické  činnosti  žáků  na školních 
pracovištích  ‐ provozovnách odborného výcviku školy v souladu s pokyny MŠMT a MZ. 
Zahájení provozu se týká rovněž školního pracoviště Nová Svratka – tzv. „prodej přes 
okénko“. 

d) Přítomnost  pedagogických  pracovníků  ve  škole  (fyzická)  je  stanovena  rozvrhem 
konzultací  ve  škole  a  činnostmi  ve  škole  vyžadujícími  jejich  fyzickou  přítomnost 
v rozsahu a dle pokynů zástupců ředitelky školy. 

e) V ostatních případech probíhá i nadále pro ostatní ročníky distanční výuka – „výuka na 
dálku“ v rozsahu stanoveném zástupci ředitelky školy a zohledňující zejména fyzickou 
přítomnost pedagogických pracovníků ve škole. 

2. Od 13. 5. 2020  

a) Se  zahajuje  prodej  učňovských  výrobků  vyrobených  na  pracovištích  OV  v prodejně 
Svratka.  

3. Od 25. 5. 2020 

a) Zahajuje provoz restaurace Nová Svratka, kavárna Um Café na ulici Česká a prodejna 
Um, Česká 11. Ostatní prodejny budou do konce školního roku uzavřeny. 
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b) Mohou  být  zahájeny  a  konat  se  praktické  maturitní  zkoušky  dle  stanoveného 
harmonogramu. 

4. Od 1. června 2020 

a) V souladu  s pokyny  MŠMT  a  CERMAT  se  budou  konat  přijímací  zkoušky,  státní 
a profilová část maturitních zkoušek a závěrečné zkoušky. 

b) Bude  zahájen v souladu  s pokyny a hygienickými předpisy  v omezené míře odborný 
výcvik  v souladu  s právními  předpisy  a  pokyny  ministerstva  školství  a  ministerstva 
zdravotnictví dle rozpisů zástupců ředitelky školy pro praktické vyučování a odborný 
výcvik.  Účast  v odborném  výcviku  bude  v souladu  s pokyny  ministerstva  školství 
dobrovolná. 

5. Od června 2020 (v souladu s postupnými uvolňovacími opatřeními vydanými Vládou 
ČR nebo MZ nebo MŠMT) 

a) Realizace  dobrovolných  konzultací  či  občasných  dobrovolných  vzdělávacích  aktivit 
včetně učební nebo odborné praxe v menších skupinách žáků,  cca 5, maximálně 15 
žáků (dodržení hygienických předpisů a pokynů MŠMT a ministerstva zdravotnictví), 
a to  ve  stěžejních  předmětech  nebo  třídnických  hodinách  dle  potřeby  (žáci 
nehodnoceni, neprospívající apod.) a možností učitelů, v případě potřeby také pokynů 
zástupců ředitelky školy. 

1.2 Rozsah a rozpis konzultací v teoretické výuce a v praktickém 
vyučování včetně OV 

1) Rozpis konzultací profilových předmětů (ZZ, MZ) v teoretickém vyučování a rozpis dohledů 
nad žáky po dobu jejich přítomnosti v budově školy (rozvrh konzultací) zpracují zástupci 
ředitelky  školy pro  teoretické vyučování na  jednotlivých  sekcích v rozsahu maximálně 4 
hodin  denně  a zveřejní  v elektronické  třídní  knize  (dále  ETK)  všem  rodičům  i  žákům 
nejpozději do 7. 5. 2020. 

2) Rozvrh a rozsah denní výuky praktického vyučování ‐ odborný výcvik od 11. 5. 2020, od 1. 
6. příp.  též učební, odborná praxe stanovuje vždy příslušný zástupce ředitelky školy dle 
aktuální potřeby a podmínek (ZŘ PV, ZŘ OV). Maximální denní rozsah praktické výuky se 
stanovuje u 1. ročníků na 6 hodin, u vyšších a závěrečných ročníků maximálně 7 hodin. 

3) Před příchodem do budovy školy na ulici Charbulova budou zveřejněny informace s pokyny 
pro dodržování opatření k zajištění ochrany zdraví žáků a zaměstnanců – označení vstupů 
pro jednotlivé skupiny žáků ve třídách a poschodí. 

 Vstupy do budovy pro žáky sekce gastronomie – pravý hlavní vchod, boční vchod směr 
jídelna, dále postup do tříd dle pokynů a informací ve škole. 

 Vstupy  do  budovy  pro  žáky  sekce  služeb  –  levý  hlavní  vchod,  boční  vchod  směr 
tělocvična sekce služeb 

 Učitelé mohou využít rovněž vstupu směrem od dvora školní kuchyně nebo od CPV. 

 Všichni  žáci,  uchazeči  a  zaměstnanci  budou  povinni  dodržovat  všechny  pokyny, 
zejména  pak  opatření  týkající  se  nošení  roušek  a  dodržování  odstupů minimálně  2 
metry před školou. 
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Analogicky  bude  proveden  rozpis  a  zveřejněny  informace  pro  vstup  do  budovy  pro 
uchazeče o studium, konající přijímací zkoušky a žáky posledních ročníků, konající písemné 
závěrečné zkoušky nebo státní část maturitní zkoušky. 

4) Na  webových  stránkách  školy  www.charbulova.cz  bude  odkaz  s názvem  „Aktuální 
informace“ ‐ Aktuální informace sekce gastronomie, Aktuální informace sekce obchodu a 
Aktuální informace sekce služeb s odkazem na hlavní stránku příslušné elektronické třídní 
knihy  (ETK),  kde  budou  zveřejněny  postupy,  pokyny,  pokyny  a  informace  týkající  se 
zejména: 

 Ochrany zdraví a provoz školy od 11. 5. 2020, včetně hygienických pravidel a pokynů 
MŠMT, MZ a pokynu ředitelky školy 

 Postupu a pravidel hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/20 

 Rozvrhu konzultací 

 Docházky do školy 

 Čestné prohlášení ‐ formulář“ (po jednotlivých sekcích). 

Zveřejnění a nastavení na www.charbulova.cz zajistí  správce webu,  informace na hlavní 
stránce příslušné ETK zveřejní, průběžně aktualizují zástupci ředitelky školy pro teoretické 
vyučování (TV), nejpozději do 7. 5. 2020. 

5) Informace pro rodiče i žáky o zveřejňovaných pokynech, postupech a informacích na hlavní 
stránce ETK formou zprávy v ETK s vyžádáním zpětné vazby „přečtení zprávy“ zajistí třídní 
učitelé. 

6) Informace  a  pravidla  hodnocení  za  2.  pololetí  v jednotlivých  předmětech  –  s pravidly 
hodnocení  v souladu  s pokynem  Hodnocení  výsledků  vzdělávání  za  2.  pololetí  školního 
roku 2019/20 seznámí  rodiče  i  žáky  jednotliví učitelé prostřednictvím zprávy pro rodiče 
i žáky. Ve zprávě sdělí kritéria a postup hodnocení v jednotlivých předmětech v souladu se 
směrnicí Postup a pravidla hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/20. 

7) Třídní  učitelé  zjistí  předpokládaný  počet  žáků  účastnících  se  konzultací  v teoretickém 
vyučování a učitelé odborného výcviku a praktického vyučování zjistí předpokládaný počet 
žáků docházejících na odborný výcvik, v červnu pak  i učební a odbornou praxi  (zajištění 
dostatečného množství  surovin, materiálů a dodržení hygienických předpisů a pokynů), 
a to nejpozději do 7. 5. 2020 pro týden od 11. 5. 2020, předpokládaný počet přítomných 
žáků v dalším období budou zjišťovat průběžně.  

8) Všichni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni podepsat čestné prohlášení. 
Bez podepsaného čestného prohlášení nebudou moci  se žáci účastnit výuky a nebudou 
vpuštěni  do  budovy  školy  ani  na  pracoviště  OV.  Formulář  čestného  prohlášení  bude 
zveřejněn na hlavní stránce ETK. 

9) Všichni žáci, účastnící se jak teoretické, tak praktické výuky včetně odborného výcviku, jsou 
povinni  dodržovat  všechna  opatření  a  pokyny  přijatá  z důvodu  zajištění  bezpečnosti 
a ochrany zdraví. 
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2 Cesta do školy a ze školy 
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, zejména: 

1) Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Za ochranné prostředky 
dýchacích cest (nos, ústa) se Vždy považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál 
nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 

2) Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

3) Škola při zahájení konzultací na tyto skutečnosti žáky upozorní – zodpovídají vyučující první 
hodiny konzultací nebo učitelé odborného výcviku. 

3 Příchod ke škole a pohyb před školou 
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

1) Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci 
pohybu osob před školou. 

2) Před  školou  dodržovat  odstupy  2  metry  v  souladu  s  krizovými  nebo  mimořádnými 
opatřeními. 

3) Pro  všechny  osoby  nacházející  se  před  školou  platí  povinnost  zakrytí  úst  a  nosu  – 

za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se vždy považuje nejenom rouška, 
ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 

4) Organizovat shromáždění žáků ve skupinkách tak, jak budou následně společně ve třídách 
nebo skupinách OV, UO, OP. 

5) Pokud  je  to  nutné,  rozvrhnout  časy  příchodu  žáků  tak,  aby  v jeden  čas  k  budově  školy 
dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd nebo skupin OV 
v časovém odstupu). 

6) Pokud  není  možné  organizovat  shromáždění  do  skupin  před  budovou  školy,  je 
nezbytné  zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd. 

7) Analogicky  postupovat,  a  v rámci  sekce  v teoretickém  i  praktickém  vyučování  vytvořit 
přiměřená  pravidla  odpovídající  režimu  odchodu  žáků  ze  školy  tak,  aby  nedocházelo 
k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy. Za nastavení pravidel a kontrolu 
jejich dodržování,  v souladu s právními předpisy a pokyny, odpovídají  zástupci  ředitelky 
školy pro TV, OV a PV na jednotlivých sekcích v souladu s tímto pokynem a pokyny MŠMT 
a MZ. V případě,  že nebude možno pravidla  realizovat a budou neakceptovatelná, není 
možno výuku ani konzultace uskutečňovat ve stanoveném rozsahu a stanoveném časovém 
harmonogramu. V tomto případě je třeba rozsah a časový harmonogram výuky přizpůsobit 
reálným a akceptovatelným podmínkám. 
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4 Vstup  do  budovy  školy  a  na  pracoviště  praktického 
vyučování, odborného výcviku 

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

2) Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

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

4) Zástupci  ředitelky  školy  jsou  oprávněni  na  sekcích  a  pracovištích  vymezit  prostory,  ve 
kterých se žáci mohou pohybovat. 

5) 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 přípravy. 

6) Zástupci ředitelky školy prostřednictvím třídních učitelů a vyučujících učitelů včetně učitelů 
odborného výcviku organizují provoz v šatnách (časový harmonogram příchodu, odchodu, 
pravidla pohybu – 2 metry, apod.) případně místech určených k odložení svrchního oděvu 
a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. 

5 Organizace opatření v budově školy 
1) Přesuny  skupin  žáků,  pohyb  na  chodbách,  návštěvu  toalet,  společných  a  venkovních 

prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak 
jednotlivci včetně zaměstnanců školy. 

2) Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 
metru). 

3) Ve  společných a  venkovních prostorách  se mohou v  lichých/sudých přestávkách  střídat 
jednotlivé skupiny žáků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před 
opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

4) Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci 
a jejím dávkovačem (umístěným před toaletami) a jednorázovými papírovými ručníky pro 
bezpečné osušení rukou, při dodržení odstupu 2 metrů nebo vysoušečem rukou. 

5) Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně. 

6) Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce. 

7) Nádoba  na  dezinfekci  s  dávkovačem  a  jednorázové  papírové  ubrousky  pro  bezpečné 
osušení  rukou  jsou  umístěny  před  vstupem  do  školní  jídelny,  do místnosti  určené  pro 
izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a před vstupem na další pracoviště určené 
pro praktické vyučování apod.  

8) Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd a na pracoviště OV. 

9) Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 
min). 

10) Úklidový  personál  bude  informován  a  poučen  o  hygienických  zásadách  a  o  potřebě 
průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 

11) Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy 
nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. 
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12) Dezinfekce  povrchů  nebo  předmětů,  které  používá  zvláště  velký  počet  lidí,  musí  být 
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, 
místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 

13) Dezinfekci  klávesnic  a  myší  příp.  i  ostatních  předmětů  pro  individuální  potřebu 
zaměstnanců  nebo  žáků  dezinfikují  zaměstnanci  a  pod  dohledem  učitelů  žáci 
bezprostředně  po  ukončení  výuky  na  každém  individuálním  pracovišti  žáka  nebo  po 
ukončení denní činnosti zaměstnance. 

14) Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně. 

15) Všichni zaměstnanci jsou opakovaně poučováni o tom, že prohlásili a průběžně prohlašují, 
že  jim  ošetřující  lékař  nenařídil  změnu  režimu,  nejeví  známky  akutního  onemocnění 
(teplota, průjmy) a nebylo  jim aktuálně orgánem hygienické služby nařízeno karanténní 
opatření z žádného důvodu.  

Současně prohlašují, že 

 si nejsou vědomi, že by byli za uplynulých 15 dnů ve styku s osobami, které  jsou nebo byly 
označeny jako rizikové s ohledem na možnou nákazu koronavirem (dále COVID‐19) nebo které 
onemocněly jakýmkoli infekčním onemocněním nebo jsou potencionálně podezřelé z nákazy 
COVID‐19 

 pokud  absolvovali  karanténní  opatření  nebo  byli  léčeni  v rámci  COVID‐19,  bylo  toto  léčení 
orgánem ochrany zdraví plně ukončeno bez dalších doporučení  

 v případě, že se vědomě dostanou do styku s osobami podezřelými z možné nákazy CIOVID‐19 
nebo  jim  bude  nařízeno  karanténní  opatření,  budou  bez  zbytečného  odkladu  informovat 
ředitele školy.  

16) Zaměstnancům  je  průběžně  namátkově  měřena  teplota  po  příchodu  do  zaměstnání. 
V případě teploty vyšší než 37 stupňů C nebude zaměstnanec vpuštěn do budovy školy a na 
pracoviště a bude odeslán k lékaři. 

6 Organizace opatření ve třídě 
1) Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do  třídy nebo odborné učebny nebo na 

pracoviště OV musí  každý  použít  dezinfekci  na  ruce. 

2) Doporučuje  se  i  předchozí  umytí  rukou  (důkladně  20  až  30  sekund  vodou  a  tekutým 
mýdlem). 

3) Ředitelka školy pověřuje odpovědností své zástupce v plném rozsahu, aby stanovili složení 
výukových  skupin  pro  teoretické  vyučování  nebo  odborný  výcvik  školy  s  ohledem  na 
předměty  či  zkoušky  v  rámci  závěrečné  zkoušky,  maturitní  zkoušky.  O  zařazení  žáků 
do skupin rozhoduje příslušný zástupce ředitelky školy. 

4) Maximální počet  žáků ve  skupině  je 15  s  tím,  že  je nezbytné dodržet  zásadu  jeden  žák 
v lavici ve třídě. 

5) V odborném  výcviku  je  maximální  počet  žáků  ve  skupině  stanoven  v souladu  s NV 
211/2010 Sb., v platném znění. 

6) Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu 
k přípravě na závěrečnou nebo maturitní zkoušku, nebo absolutorium. 
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7) 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), musí se roušky nosit i ve třídě. Rozhoduje vyučující. 

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

9) Žáci budou používat pouze vlastní učebnice, psací potřeby a další pomůcky. Své učebnice 
a pomůcky nebudou zanechávat v učebnách. 

10) Případné  další  podmínky  účasti  na  konzultacích  a  v odborném  výcviku,  požadavky 
na vybavení,  pomůcky  apod.  budou  sděleny  žákům  jednotlivých  oborů  vzdělání  před 
zahájením konzultací nebo v průběhu konzultací a v průběhu odborného výcviku. 

11) Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup 
mezi  žáky – 2 metry  (nejméně 1,5 metru)  v souladu  s pokyny MŠMT. Rozmístění  zajistí 
s podporou pedagogických pracovníků zástupci ředitelky školy pro TV. 

12) Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

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

14) Škola vede evidenci o docházce žáků do školy, obsahu a rozsahu konzultací a výuky v ETK 
dle pokynů zástupců ředitelky školy. 

7 Postup při možném podezření na COVID‐19 
1) 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. 

2) Pokud  žák  vykazuje  některý  z  možných  příznaků  COVID‐19,  je  nutné  umístit  jej 
do samostatné  místnosti  a  kontaktovat  zákonné  zástupce  nezletilého  žáka  s  ohledem 
na okamžité  vyzvednutí  žáka  (zletilý  žák  opustí  školu  v  nejkratším  možném  čase 
a s použitím  roušky  a  požadovaného  odstupu).  O  podezření  informuje  škola 
prostřednictvím zástupce ředitelky školy spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak 
vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením 
roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. 

3) Bezkontaktní  teploměr  k  měření  tělesné  teploty  je  na  každé  budově  školy  (vrátnice, 
odloučené pracoviště). 

4) Pokud  se u  zaměstnance  školy  příznaky objeví  v  průběhu práce,  resp.  vyučování,  školu 
opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.  Žáky je pak    
vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením 
roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. 
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8 Rámcová  pravidla  pro  poskytování  školního 
stravování 

1) Pro  zaměstnance  školy bude poskytováno  závodní  stravování při  dodržení  stanovených 
hygienických postupů a pravidel platná pro zahájení provozu restaurací. 

2) Pro žáky školy bude poskytováno školní stravování formou studených obědových balíčků 
bez  nutnosti  příborů  nebo  dodaných  jednorázových  příborů,  případně  bude  výdej  jídel 
a jeho konzumace zajištěna v obvyklých rozestupech jako ve třídách.  

3) Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 

4) Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

5) Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

9 Základní pravidla pro provádění úklidu 
1) Před  znovuotevřením  školy  bude  uskutečněn  důkladný  úklid  a  dezinfekce  všech 

využívaných prostor. 

2) Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). 

3) Pro  čištění  a  dezinfekci  se  používají  dezinfekční  prostředky,  které  působí  jakoukoliv 
virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a 
čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI). 

4) Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na 
etiketě  dezinfekčního  prostředku  a  po  uplynutí  času  působení  je  nutné  dezinfekci 
zopakovat. 

5) Zvýšená  pozornost  je  věnována  také  dezinfekci  školních  lavic,  stolů  a  povrchů,  jako 
jsou  např.  kliky,  vodovodní  baterie,  klávesnice,  dálkové  ovládače,  telefony,  učební 
pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti 
epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. 

6) Zajistit  dostupnost  nádob  na  likvidaci  odpadů  bezpečným  způsobem  (vyjímatelné 
jednorázové pytle). 

O  zpřísněných podmínkách úklidu musí být  a bude prokazatelně poučen úklidový personál 
(písemný záznam o poučení bude uložen u vedoucího úseku správy budov).   



Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno 

 

Pokyn 4.0.1.2020.03, verze B       Ochrana zdraví a provoz školy od 11. 5. 2020                     Strana 11 z 26 

10 Osoby s rizikovými faktory 
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, 

5) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně. 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). 

Postup v případě zaměstnance patřícího do rizikové skupiny 

Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený 
výše  nebo  pokud  některý  z  bodů  naplňuje  jakákoliv  osoba,  která  s  ním  žije  ve  společné 
domácnosti. 

Doporučuje  se,  aby  zaměstnanci  zvážili  tyto  rizikové  faktory,  pokud  se  na  ně  vztahují,  a  v 
případě přítomnosti ve škole pak věnovali zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. 

Ředitelka  školy  zajistí  prostřednictvím  svých  zástupců  důsledné  dodržování  hygienických 
doporučení pro provoz  školy a organizaci pobytu žáků ve škole. 

Zaměstnanci,  včetně  zaměstnanců  náležejících  do  rizikové  skupiny,  i  nadále  plní 
pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu. 

Je‐li to organizačně možné, může ředitelka školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny 
(po doložení lékařského doporučení nebo dokladu o skutečnosti, že patří do rizikové skupiny 
zaměstnanců), kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších 
osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například 
zajištěním  efektivnějších  ochranných  pomůcek  nebo  pověřením  úkoly  souvisejícími  se 
zajištěním vzdělávání na dálku, a to vždy na základě organizačních a provozních možností a po 
doporučení svých zástupců nebo přímých nadřízených zaměstnanců školy, kterých se to týká. 

Není‐li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, měl by zaměstnanec doložit, 
že  patří  do  rizikové  skupiny  (potvrzením  od  lékaře),  a  v  návaznosti  na  to  se  lze  se 
zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady 
MZ nebo platu). 
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Žák patřící do rizikové skupiny 

Do rizikové skupiny patří  žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod  (2‐8) uvedený výše 
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák 
patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Při  prvním  vstupu  do  školy  předkládá  žák  tato  prohlášení,  která  je možné  podepsat  před 
vstupem do školy. 

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.). 

O této povinnosti budou zákonní zástupci a zletilí žáci ředitelkou školy prostřednictví  jejich 
zástupců písemně formou informace v ETK předem informováni  (v rámci sdělení informace 
o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce nebo 
zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

11 Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy 
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, 
popř.  jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce 
(pokud místo práce není v místě trvalého  bydliště),  pokud  z této  povinnosti  není  udělena 
výjimka  –  jako  je  tomu  v určitých  případech  i  pro zaměstnance škol (viz výše kapitola Ve 
třídě).    V  daném  případě,  pokud  se  nejedná  o  prvek,  který  zaměstnavatel  zaměstnanci 
přiděluje  v  rámci  řízení  rizik  k zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  lze  tyto 
pomůcky označit jako „osobní ochranný prostředek“, nikoli tedy „osobní ochranný pracovní 
prostředek“.  Neexistuje  zde  tedy  pro  zaměstnavatele  vyvstávající  povinnost  vybavit 
zaměstnance  rouškami  či  jiným  ochranným  prostředkem  dýchacích  cest.  Z  Mimořádného 
opatření  nevyplývá,  že  by  byl  prostředek,  který  brání  šíření  kapének, osobním ochranným 
pracovním prostředkem (viz dále stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které je k dispozici na 
https://koronavirus.mzcr.cz/ma‐zamestnavatel‐povinnost‐vybavit‐zamestnance‐rouskou/. 
I přesto  budou  pracoviště  školy,  zejména  pracoviště  OV  disponovat  určitou  zásobou 
ochranných štítů a v omezené míře také roušek či jiných ochranných prostředků nosu a úst pro 
případ potřeby. 

Další podrobnosti lze nalézt v Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání respirátorů 
a  roušek  (ústenek)  a  doporučené  třídy  ochrany  pro  vybrané  profese  (dostupné  na  
https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni‐k‐noseni‐respiratoru‐a‐rousek‐ustenek‐a‐doporucene‐
tridy‐ochrany‐pro‐vybrane‐profese/ ). 
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12 Vzdělávací aktivity, počty žáků a skupiny žáků 
Škola zajišťuje vzdělávací  aktivity  dle  mimořádného  opatření  Ministerstva zdravotnictví pro 
žáky posledních ročníků střední školy, a to za účelem přípravy na závěrečnou nebo maturitní 
zkoušku,  následně pak výuku v souladu s uvolňováním opatření od června 2020 rovněž pro 
výuku odborného výcviku v omezeném rozsahu a v průběhu června rovněž pro žáky nižších 
ročníků v souladu s tímto opatřením a aktualizovanými opatřeními MŠMT a MZ. 

Vzdělávací  aktivity  a  rozsah  vzdělávacích  aktivit  vychází  ze  zájmu  žáků  a  podmínek  školy. 
Vzdělávacími aktivitami budou skupinové konzultace,  individuální konzultace, příprava žáků 
v rámci odborného výcviku, učební a odborné praxe v rozsahu a harmonogramu stanoveném 
v souladu s právními předpisy, pokyny MŠMT a MZ. Vzdělávacími aktivitami se rozumí rovněž 
rekvalifikační  kurzy  a  zkoušky  profesních  kvalifikací  za  dodržení  podmínek  shodných 
s podmínkami a pravidly pro realizaci konzultací a odborného výcviku. 

Obsah a   formu   všech   vzdělávacích   aktivit   bude možno volit vždy tak, aby byla zajištěna   
hygienická a epidemiologická opatření. 

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd. 
Pokud to bude možné, budou vytvořeny skupiny vždy ze žáků jedné třídy. 

Maximální počet  žáků ve skupině  je 15, v případě odborného výcviku je maximální počet 
stanoven NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání, v platném znění. Vždy musí být 
splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi (viz část Ve třídě) a dodržení 
maximálního počtu žáků v OV v souladu s NV č. 211/2010 Sb. 

Ředitelka školy pověřuje v plném rozsahu své zástupce k zařazení žáků do skupin a ke stanovení 
složení skupin  s ohledem  na  předměty  či  zkoušky  v rámci  závěrečné  zkoušky a maturitní 
zkoušky. 

Analogicky  pak  k vytvoření  skupin  pro  žáky  nižších  ročníků  od  června  2020,  a  to  jak 
v odborném výcviku, tak v průběhu června ke konzultacím dle možností, zájmu žáků. 
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13 Pravidla pro organizaci praktického vyučování včetně 
odborného výcviku 

Pravidla  pro  dodržování  zvýšených  hygienických  podmínek  při  organizaci  praktického 
vyučování se aplikují stejně jako pro teoretické vyučování a pro celou školu. 

V období od 11. 5. 2020 bude umožněna realizace odborného výcviku pro žáky posledních 
ročníků  zejména  na  školních  pracovištích  v  souvislosti  s  přípravou  na  závěrečnou  nebo 
maturitní zkoušku. 

V období od 1. června bude v omezeném rozsahu umožněna realizace praktického vyučování 
včetně odborného výcviku zejména na školních pracovištích i pro ostatní žáky nižších ročníků 
v souladu s pokyny pro uvolňování opatření.  

Počty  žáků na  jednoho učitele odborného  výcviku  se  řídí  nařízením vlády  č.  211/2010  Sb., 
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání. 

Při  realizaci  praktického  vyučování  je  nutné  dodržovat  také  zvýšené  hygienické  podmínky 
aktuálně  stanovené  pro  provoz  jednotlivých  pracovišť  dle  druhu  vykonávané  činnosti  – 
například kosmetické, kadeřnické, stravovací služby apod., a to ve vazbě na doporučení MZ 
(například  odkaz    https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani‐opatreni/  )  nebo  jiných  věcně 
příslušných resortů. 

Současně  je  potřeba  dbát  na  to,  aby  mezi  žáky  navzájem  a  dalšími  osobami  účastnící  se 
praktického  vyučování  docházelo  ke  kontrolovanému předávání  nářadí, měřidel, materiálů 
a podobně s možným využitím dezinfekce. 

Minimalizují   se   úkony   s vysokou   fyzickou   náročností, které   případně   vyžadují   osobní   
hygienu sprchováním apod. 

13.1 Pravidla pro otevření kadeřnických a kosmetických provozoven 
v rámci OV 

V souladu s nařízením vlády č. 493 ze dne 30. 4. 2020 a v souladu s mimořádným opatřením 
MZ ČR č. MZDR 20581/2020‐3/MIN/KAN ze dne 25. 5. 2020 budou v rámci odborného výcviku, 
včetně zkoušek dodržována zejména tato pravidla: 

1) osoba  poskytující  tuto  službu  při  výkonu  své  práce  používá  ochranu  dýchacích  cest 
bránících šíření kapének, 

2) mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující 
tuto službu a  jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a  jejich 
zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m, 

3) z  důvodu  zamezení  shlukování  osob  se  doporučuje  objednávkový  systém  formou 
telefonických objednávek, 

4) zákazník bude mít nasazenou ochrannou roušku přes ústa a nos při pohybu v provozovně, 

čekárně a dalších prostorách školy. Rouška může být sundána jen na pokyn obsluhy, při 
výkonu služby v křesle a místě k tomu určeném a po nezbytně dlouhou dobu obsluhy, 
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5) v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší 
nebo  jiné  příznaky  onemocnění  COVID‐19,  je  zamezeno  jeho  přístupu  do  provozovny, 
osoba pracující v kadeřnictví, holičství, kosmetice ovládá příznaky onemocnění COVID‐19, 

6) v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou, 

7)  na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci 
rukou a jednorázové ručníky, 

8) povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech 
použitých pomůcek a všeho s čím zákazník přišel do styku (desinfekce kadeřnického křesla, 
mycí mísy, kosmetického lehátka, manikúrního stolu, kliky apod.), 

9) podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně, 

10) před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému 
zákazníkovi  si  osoba  poskytující  kadeřnické  služby  vždy  dezinfikuje  ruce  prostředkem 
s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje 
ruce 

11) povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech 
použitých kadeřnických nebo kosmetických pomůcek, , 

12) osoba  poskytující  kosmetickou  službu  používá  při  výkonu  práce  jednorázové  rukavice 
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou 
prostředkem s virucidním účinkem, před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede 
dezinfekci  rukou,  před  poskytnutím  služby  se  provede  povinná  dezinfekce  ošetřované 
plochy u zákazníka, 

13) osoba poskytující službu používá výhradně jednorázový materiál a prádlo. 

13.2 Pravidla pro gastronomické obory vzdělání, obor vzdělání 
prodavač 

13.2.1 Gastronomické obory vzdělání – školní jídelna 

1) Konzultace  v  OV  pro  obor  vzdělání  kuchař  –  číšník  a  gastronomie  budou  probíhat 
výhradně na pracovištích školy formou praktické činnosti žáků. 

2) Při  nástupu  na  pracoviště  předloží  žáci  čestné  prohlášení  o  neexistenci  příznaků 
virového infekčního onemocnění a platný zdravotní průkaz. Každý žák si přinese vlastní 
ochranu dýchacích cest – minimálně 2 roušky nebo jinou ochranu. 

3) Před zahájením konzultací formou praktických činností v OV budou žáci prokazatelně 
seznámeni s hygienickými opatřeními vyplývajícími z pokynu ředitelky školy  Ochrana 
zdraví a provoz školy od 11. 5. 2020. 

4) Opakovaně budou žáci seznámeni s požadavky na hygienu v souladu s povinnostmi při 
dodržování HACCP. 

5) Obsluha ‐ probíhá s ochranou dýchacích cest (minimálně 2ks na den, sáček na uložení 
roušky),  obsluhující  v případě  potřeby  a  v souladu  s pokyny  MZ  i  štítem.  Před 
zahájením obsluhy musí  žák použít dezinfekční prostředky na  ruce.  Je nutné zajistit 
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rozesazení  jednotlivých  hostů  s  odstupem  minimálně  1,5m,  společně  sedí  pouze 
rodinné  skupiny.  Po  odchodu  hostů  je  nutné  provést  dezinfekci  odbytové  plochy  a 
všech dalších dotykových ploch. Při manipulaci  s  inventářem platí běžná hygienická 
praxe. Nutná je zejména zvýšená pozornost při mytí inventáře. 

6) Kuchyně  ‐  žáci  budou  používat  ochranu  dýchacích  cest  a  budou  dodržovat 
předepsanou  vzdálenost  2m  mezi  jednotlivými  pracovními  místy.  Před  zahájením 
práce provedou dezinfekci rukou a podle potřeby si nasadí rukavice na jedno použití, 
které budou u mít k dispozici na dobu přípravy pokrmů. Vzhledem k neprokázanému 
přenosu viru po tepelné úpravě potravin, nebude použití rukavic povinné. Nutno však 
vždy  dodržet  požadavky  na  hygienu  podle  systému  HACCP.  Po  ukončení  práce 
proběhne  úklid  a  dezinfekce  všech  pracovních  míst  a vedlejších  pracovních  ploch. 
Nutná je také zejména zvýšená pozornost při mytí inventáře. 

13.2.2 Gastronomické obory vzdělání – restaurace Nová Svratka, kavárna UM 

Definované podmínky pro provozovny stravovacích služeb s prodejem přes 
výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek. 

1) Před nástupem do odborného výcviku se žáci prokazují platným potravinářským průkazem 
a čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  

2) Při  nástupu  do  odborného  výcviku  budou  žáci  prokazatelně  proškoleni  a  seznámeni 
s hygienickými  opatřeními  stanovenými  v HACCP  a  s pokynem  ředitelky  školy  Ochrana 
zdraví a provoz školy od 11. 5. 2020.  

3) Při práci ve skupině budou mít žáci i UOV zakrytá ústa rouškou (minimálně 2ks na den, 
sáček  na  uložení  roušky),  obsluhující  v případě  potřeby  a  v souladu  s pokyny  MZ  i 
štítem. 

4) Na provozech je zajištěna dezinfekce pracovního prostředí a pomůcek dle požadavků 
HACCP.  Škola  zajistí  dostatečné  množství  dezinfekce  a  náhradních  ochranných 
prostředků. 

5) V  případě,  že  pracovník  provozovny  má  tělesnou  teplotu  37  °C  a  vyšší  nebo  jiné 
příznaky onemocnění COVID‐19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny 

6)  V případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí 
alespoň každé 2 hodiny 

7) UOV i žáci budou postupovat tak, aby vedli zákazníky k dodržování všech opatření. 

8) Pokud  to  je  proveditelné,  bude  nastaven  režim  práce  ve  vnitřních  prostorách 
provozovny  tak,  aby  pracovní  prostory  při  výkonu  práce  jednotlivých  pracovníků 
umožňovali co největší možný vzájemný odstup. 

9) Případnou úpravou provozních podmínek a režimu bude zajištěn minimální odstup 1,5 
m  mezi  zákazníky  navzájem  a  mezi  skupinami  zákazníků:  ve  frontě,  u  terminálů, 
u pokladen, u výdeje a dodržování pokynů o zakrytí úst a nosu (vývěsky u vchodů do 
provozovny). 
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10) V provozovnách, kde je to provozně proveditelné bude zajištěn co největší odstup mezi 
obsluhujícím  personálem  a  zákazníkem  (například  provoz  pokladen,  objednávkové 
terminály, výdeje, atd. ‐ vývěsky u vchodů do provozovny). 

11) Osobní  ochranné  prostředky  použité  k  zakrytí  dýchacích  cest  musí  být  udržovány 
v čistotě,  musí  být  podle  svého  charakteru  v  předem  nastavených  pravidelných 
intervalech měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo sanitovány. 

12)  Veškerá  zařízení  a  prostory budou udržována  v  čistotě  a  budou  dodržovány běžné 
hygienické/sanitační postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy. 

13) Obyčejné  detergenty  a  čistící  a  sanitační  prostředky  používané  podle  návodu 
a schválené pro tyto účely působí podpůrně i v rámci prevence šíření SARS‐CoV‐2 

14) Po celou pracovní dobu se bude dbát na časté umývání  rukou mýdlem pod tekoucí 
pitnou  vodou  a  zajistí  se,  aby  bylo  k  jejich  utírání  vždy  dostatek  jednorázových 
ubrousků  nebo  ručníků.  Umývání  rukou  personálu  bude  nastaveno  s  ohledem  na 
charakter vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však 
po  manipulaci  s  rizikovými  materiály  a  předměty  (např.  přepravními  bednami, 
dokumenty od dodavatele při předávkách, platebními kartami, penězi apod.) 

15) Je  nutné  důrazně  upozornit  personál,  že  použití  dezinfekce  na  ruce  nenahrazuje 
pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem! 

16) Je potřeba upozornit veškerý personál o striktním zákazu práce v obuvi a oděvu, ve 
kterém pracovník přichází a odchází domu. 

17) Zaměstnanci provozovny nesmí vykazovat příznaky jakéhokoliv akutního respiračního 
či  střevního  onemocnění  (teplota,  rýma,  kašel,  časté  kýchání  a  smrkání,  průjem, 
zvracení).  Za  kontrolu  a  dodržování  tohoto  důležitého  pokynu  odpovídá  vedoucí 
pracovník provozovny. 

18) Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště provozovny. 

19) V  prostorách  provozovny,  pokud  to  provozní  a  hygienické  podmínky  umožňují,  je 
potřeba často větrat a udržovat, pokud možno otevřená okna. 

20) Vzduchotechniku se doporučuje zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu. 

21) Vhodným  způsobem  budou  informováni  o  nutnosti  dodržování  vysokého  stupně 
osobní  hygieny  zákazníci/spotřebitelé  /  provozovny  (formou  vývěsky  u  vchodů  do 
provozovny). 

22) Obsluhující personál bude minimalizovat manipulaci s penězi (bankovkami a mincemi), 
upřednostňována  bude  vždy  bezkontaktní  platba  platebními  kartami  či  mobilním 
telefonem (vývěsky u vchodů do provozovny). 

23) Opakovaně  (denně)  budou  školeni  zaměstnanci  v  pravidlech  k  dodržování  osobní  a 
provozní hygieny! Zavedení denního záznamu na pracovišti!!! 

24) Zavedení  zvýšeného  dohledu  nad  prováděním  běžné  dezinfekce,  dezinsekce  a 
deratizace v souladu s nastaveným sanitačním plánem provozovny! Písemné záznamy 
o zvýšeném dohledu. 

25)  V provozovně a zejména na toaletách budou vyvěšeny plakáty propagující mytí rukou! 
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26) Vedoucí provozovny odpovídá za dodržování všech definovaných podmínek nařízení 
ministerstva zdravotnictví pro provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní 
okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek a interní řízené dokumentace školy. 

Definované podmínky pro provozovny stravovacích služeb (restaurace, 
kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) 

1) Při vstupu do restaurace a na venkovní zahrádku musí být zajištěna možnost dezinfekce 
rukou pro hosty. 

2) Dezinfekce židlí a stolů bude probíhat v případě obsluhy personálem před usazením každé 
nové skupiny zákazníků. 

3) Nošení roušek obsluhujícím personálem je povinné. 

4) Nošení roušek pro hosty je povinné, s výjimkou konzumace u stolu. Klient musí mít roušku 
vždy, když se vzdálí od stolu a ve všech společných prostorách. 

5) Provozovatel  aktivně  brání  shromažďování  osob  ve  vzájemné  vzdálenosti  menší  než  2 
metry (s výjimkou společné skupiny hostů) včetně čekací zóny restaurace 

6) Provozovatel  postupuje  tak,  aby  zajistil  dodržování  všech  stanovených  preventivních 
opatření i ze strany hostů (nadměrná konzumace alkoholu může vést k ignoraci prevence 
a ohrožování ostatních hostů i personálu infekční nemocí) 

7) Zahrádka bude umístěná tak, aby sedící hosté ve kterékoliv její části nebyli ve vzdálenosti 
kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, není‐li na místě solidní bariéra bránící šíření 
sekretů a kapének z dýchacích cest. 

8) Pokud to je proveditelné, je nutné nastavit režim práce ve vnitřních prostorách provozovny 
tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků umožňovali co největší 
možný vzájemný odstup 

9) Případnou úpravou provozních podmínek a režimu je potřeba zajistit minimální odstup 1,5 
m mezi zákazníky navzájem a mezi skupinami zákazníků: o uvnitř provozovny (s výjimkou 
hostů u stejného stolu), o ve frontě, o u terminálů, o pokladen, o u výdeje. 

10) Osobní ochranné prostředky použité k zakrytí dýchacích cest musí být udržovány v čistotě, 
musí být podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných intervalech měněny 
a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo dekontaminovány 

11) Ve všech provozovnách je nutné zajistit odstup stolů tak, aby vzdálenost osob sedících u 
různých stolů byla min. 1,5 metru 

12) Zaměstnanci  provozovny  udržují  veškerá  zařízení  a  prostory  v  čistotě  a  dodržují  běžné 
hygienické/sanitační postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy. Obyčejné 
detergenty a čistící a sanitační prostředky používané podle návodu a schválené pro tyto 
účely působí podpůrně i v rámci prevence šíření SARS‐CoV‐2; 

13) Dekontaminace použitého nádobí, příborů a  sklenic,  které nejsou  jednorázové, probíhá 
podle  standardního  provozního  řádu  restaurace.  Během  procesu  mytí/oplachování  je 
doporučeno dodržování teplot nad 60°C; 

14) Úklid toalet by měl být prováděn nejlépe každou hodinu. Je nutné zajistit, aby na toaletách 
byl  vždy dostupný  toaletní papír a  v prostorách pro umývání  rukou,  aby byly dostupné 
papírové utěrky či ubrousky a možnost dezinfekce rukou. 
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15) Zvýšenou pozornost je nutné věnovat pravidelnému úklidu a mytí stolů, případně židlí a 
dalších předmětů, kterých se dotýkají či s nimi manipulují zákazníci. 

16) Po celou pracovní dobu je nutné dbát na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou 
vodou  a  zajistit,  aby  bylo  k  jejich  utírání  vždy  dostatek  jednorázových  ubrousků  nebo 
ručníků.  Umývání  rukou  personálu  by  mělo  být  nastaveno  s  ohledem  na  charakter 
vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však po manipulaci 
s rizikovými materiály a předměty (např. přepravními bednami, dokumenty od dodavatele 
při  předávkách,  platebními  kartami,  penězi  apod.).  Důrazně  upozorňovat  personál,  že 
použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem. 

17) Zaměstnanci provozovny nesmí vykazovat příznaky  jakéhokoliv akutního  respiračního či 
střevního  onemocnění  (zvýšená  tělesná  teplota,  rýma,  kašel,  časté  kýchání  a  smrkání, 
průjem,  zvracení  apod.).  Za  kontrolu  dodržování  tohoto  důležitého  pokynu  odpovídá 
vedoucím  směny,  pověřený  UOV.  Nemocný  personál  nesmí  mít  přístup  na  pracoviště 
provozovny! 

18) V prostorách provozovny, pokud to provozní a hygienické podmínky umožňují, je potřeba 
často větrat. V případě, že je v provozovně používána vzduchotechnika, je potřeba ve všech 
prostorách,  zvýšit  výměnu  vzduchu  (zvýšit  výkon  vzduchotechniky,  u  systémů  řízených 
kontrolou koncentrace CO2, snížit práh spínání např. na 400 ‐ 600 ppm). Vzduchotechniku 
se doporučuje zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu, 

19) Obsluhující personál by měl minimalizovat manipulaci s penězi (bankovkami a mincemi), 
upřednostňována  by  měla  být  bezkontaktní  platba  platebními  kartami  či  mobilním 
telefonem; 

20) v provozovně a zejména na toaletách musí být vyvěšeny plakáty propagující mytí rukou!!! 

21) Ve  všech  veřejných  prostorech  (recepce,  konferenční  místnosti,  snídaňová  restaurace, 
restaurace,  bar,  venkovní  a  rekreační  prostory,  chodby,  business  centra,  prostory  pro 
úschovy zavazadel, fitness centra atd.) jsou dodržována pravidla předepsané vzdálenosti 
mezi personálem a hosty min. 2 metry. Provozovatel aktivně brání shromažďování hostů 
ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry (s výjimkou společné skupiny hostů). 

22) Dotykový kontakt hostů s předměty (jídelní  lístky, nabídky, podnosy, ubrousky) se bude 
omezovat pouze na to, co je skutečně nezbytné, nebo bude realizován tak, aby po použití 
bylo prováděno čištění/výměna. 

23) O režimových opatřeních je nutné proškolit veškerý personál (odpovídá vedoucí pracovník) 
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13.2.3 Prodejna Svratka, Česká 

1) Dodržení odstupů minimálně 2 metry (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho 
přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy) 

2) Bude  zajištěno  řízení  a  řazení  front  čekajících  zákazníků  uvnitř  provozovny 
a souvisejících prostorách, zejména za pomocí označení prostoru pro čekání a umístění 
značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky (vývěsky u vchodů do provozovny) 

3) Na místě bude dostupná dezinfekce  rukou,  tak aby byla k dispozici  samostatně pro 
zaměstnance  a  samostatně  pro  zákazníky  provozoven  a  mohla  být  využívány 
k pravidelné dezinfekci 

4) Je povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník 
‐  vývěsky  u  vchodů  do  provozovny).  V případě  potřeby  a  zájmu  zaměstnance  bude 
zaměstnanci poskytnut ochranný štít. 

5) Pracovníci  provozoven  budou  používat  a  pravidelně  si  vyměňovat  jednorázové  
rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. 

6) Jednorázové rukavice budou k dispozici pro použití zákazníky (informace na vývěskách  
u vchodů do provozovny). 

7) Bude zajištěno informování zákazníků o nutnosti dodržování výše uvedených pravidel, 
a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do provozovny a odkazu 
na  webových  stránkách  školy  www.charbulova.cz  s odkazy  na  umístnění  tohoto 
dokumentu. 

8) Prodej nebaleného pečiva bude probíhat pouze za splnění těchto podmínek: 

 Bude zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a 
prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny (včetně jednorázových 
rukavic). 

13.3 Pravidla pro praktickou činnost žáků oborů vzdělání cukrář a 
pekař 

1) Před  vstupem  na  pracoviště  odborného  výcviku  oboru  vzdělání  cukrář,  pekař  se  žáci 
prokazují  platným  potravinářským  průkazem  a  aktuálním  čestným  prohlášením 
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  

2) Při  zahájení  konzultací  formou  praktických  činností  v  odborném  výcviku  budou  žáci 
prokazatelně opakovaně proškoleni a  seznámeni s hygienickými opatřeními  (Hygienické 
minimum) a s pokynem ředitelky školy ‐ Ochrana zdraví a provoz školy od 11. 5. 2020.  

3) Při práci ve skupině budou mít žáci  i UOV zakrytá ústa rouškou  (minimálně 2ks na den, 
sáček na uložení roušky) nebo štítem.  

4) Na  provozech  je  zajištěna  pravidelná  dezinfekce  pracovního  prostředí  a  pomůcek  dle 
požadavků HACCP a pokynů MZ. Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce. 
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13.4 Pravidla pro praktickou činnost žáků oboru vzdělání řezník 
1) Konzultace  formou  praktické  činnosti  žáků  v  OV  budou  probíhat  výhradně  na 

pracovištích školy. 

2) Při  nástupu  na  pracoviště  předloží  žáci  čestné  prohlášení  o  neexistenci  příznaků 
virového infekčního onemocnění a mají platný zdravotní průkaz, každý žák si přinese 
vlastní ochranu dýchacích cest. 

3) Před  zahájením  konzultací  formou  praktické  činnosti  žáků  v  OV  budou  žáci 
prokazatelně seznámeni s hygienickými opatřeními vyplývajícími z dokumentu pokyn 
ředitelky školy ‐ Ochrana zdraví a provoz školy od 11. 5. 2020. 

4) Opakovaně budou žáci seznámeni s požadavky na hygienu v souladu s povinnostmi při 
dodržování HACCP. 

5) Výroba bude probíhat podle hygienických opatření HACCP. Zvýšená pozornost bude 
věnována dezinfekci  rukou a obuvi při  vstupu do prostoru chodby před výrobnami, 
použití  rukavic  na  jedno  použití,  dodržování  rozestupů  mezi  žáky.  Všichni  budou 
používat  ochranu  dýchacích  cest  (minimálně  2ks  roušky  na  den,  sáček  na  uložení 
roušky), v případě potřeby štítem. 

6) V  provozu  bude  zajištěna  pravidelná  dezinfekce  pracovního  prostředí  a  pomůcek  dle 
požadavků HACCP a pokynů MZ. Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce. 

7) Dezinfekce pracovních a ostatních ploch a výrobních prostor po ukončení výroby bude 
probíhat podle pokynů HACCP. 

14 Závěrečná ustanovení 
1) Pracovní  činnosti  nepedagogických  i  pedagogických  zaměstnanců  jsou  vykonávány 

v plném  rozsahu  v souladu  s interní  řízenou  dokumentací  školy,  dle  pokynů  přímých 
nadřízených a zástupců ředitelky školy a v souladu s jejich rozvržením pracovní doby (viz 
rozvržení pracovní doby v Pracovním řádu) a stanovenou pracovní náplní. 

2) Povinností všech zaměstnanců je důsledně dodržovat všechny právní předpisy, postupy, 
pokyny a  opatření stanovené v řízené dokumentaci školy. 

3) Další opatření, postupy a pokyny budou přijímána dle aktuálního vývoje epidemiologické 
situace  a  v souladu  s opatřeními  a  pokyny  Vlády  ČR, MŠMT  a MZ  ČR,  povinností  všech 
zaměstnanců je seznamovat se průběžně s těmito aktualizovanými opatřeními a pokyny a 
v plné míře je dodržovat. 

4) Pokyn ředitelky školy Ochrana zdraví a provoz školy od 11. 5. 2020 je platný pro veškeré 
činnosti a provoz školy včetně zajišťování vzdělávacích aktivit, kurzů a zkoušek v rámci CŽV. 

5) Pokyn  ředitelky  školy  Ochrana  zdraví  a  provoz  školy  od  11.  5.  2020  verze  B  nahrazuje 
v plném rozsahu Pokyn č. 4.0.1.2020.03, verze A Ochrana zdraví a provoz školy od 11. 5. 
2020 . 

6) Doba účinnosti pokynu ředitelky školy ‐ Ochrana zdraví a provoz školy od 11. 5. 2020, verze 
B  se  stanovuje  na  období  od  26.  5.  2020  po  dobu  opatření  přijatých  Vládou  ČR  nebo 
ministerstvy.   
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15 Přílohy 
Příloha č. 1 – Možná uspořádání třídy pro 15 žáků 

Příloha  č.  2  – Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků  virového  infekčního onemocnění  – 
odkaz MŠMT, příp. on‐line SHP – formuláře  

Příloha č. 3 – Prohlášení o bezinfekčnosti zaměstnanců nebo jiných osob (mimo žáky školy) – 
vzor, příp. on‐line SHP – formuláře  

Příloha  č.  4  ‐  Ochrana  zdraví  na  SŠ  v průběhu  přijímacích  zkoušek,  maturitních  zkoušek, 
závěrečných zkoušek 2019/2020   
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Příloha č. 1 – Možná uspořádání třídy pro 15 žáků 
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Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění 

Ke stáhnutí na www.msmt.cz – odkaz 

http://www.msmt.cz/soubor‐hygienickych‐pokynu‐pro‐ms‐zs‐a‐
ss?highlightWords=%C4%8Cestn%C3%A9+prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD  

 

Uloženo na SHP školy ‐ Formuláře 
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Příloha č. 3 – Prohlášení o bezinfekčnosti – zaměstnanci, cizí osoby 

Prohlášení o bezinfekčnosti 

 

Jméno a příjmení ………………………………………….………………………………………………………………………………….  

bytem……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Prohlašuji,  že  mi  ošetřující  lékař  nenařídil  změnu  režimu,  nejevím  známky  akutního  onemocnění 
(teplota,  průjmy)  a  nebylo  mi  aktuálně  orgánem  hygienické  služby  nařízeno  karanténní 
opatření z žádného důvodu.  

 

Současně prohlašuji, že 

 si nejsem vědom(a), že bych byl(a) za uplynulých 15 dnů ve styku s osobami, které jsou nebo 
byly označeny jako rizikové s ohledem na možnou nákazu koronavirem (dále COVID‐19) nebo 
které  onemocněly  jakýmkoli  infekčním  onemocněním  nebo  jsou  potencionálně  podezřelé 
z nákazy COVID‐19 

 pokud  jsem absolvoval(a)  karanténní  opatření  nebo  jsem byl(a)  léčen(a)  v rámci COVID‐19, 
bylo toto léčení orgánem ochrany zdraví plně ukončeno bez dalších doporučení  

 v případě, že se vědomě dostanu do styku s osobami podezřelými z možné nákazy CIOVID‐19 
nebo mi bude nařízeno karanténní opatření, budu bez zbytečného odkladu informovat ředitele 
organizace.  

 

 

 

  

V ………………….. dne:……………………                   Podpis ……………..……………………….. 
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Příloha č. 4 – Ochrana zdraví na SŠ v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních 
zkoušek, závěrečných zkoušek 2019/2020 

 

Dokument vydaný MŠMT. 
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OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH 

ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH 

ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019/2020 

  Úvod 

 Tento materiál se vztahuje na provozní podmínky středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol 
pro vykonání přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria. 

 V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je 
důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. 

 Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od 
standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. 

 Žákem se pro tento materiál rozumí i student VOŠ. 

 

 Pohyb žáků, spojený s účastí na vykonání přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky  
a absolutoria se řídí těmito principy: 

  Příchod ke škole a pohyb před školou 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:  
 V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.  

 Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či 
oznámení. 

 Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu1,2. 

 Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně 
méně lidí. 

 Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný 
příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.  

  Vstup do budovy školy nebo školského zařízení 

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Do budovy školy lze 
vpustit i další osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních zkoušek maturitních zkoušek, závěrečných 
zkoušek a absolutorií těchto zkoušek chtějí účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna 
stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení). 

 Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha). 

                                                             
1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné 

prostředky, které brání šíření kapének. 
2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky 

www.mzcr.cz). 
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 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. 

 Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky3.  

 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  

  V budově školy 

 Je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.  

 Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první.  

 Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit na školním pozemku, venku. Před 
opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky1. V případě nepříznivého počasí 
doporučujeme využít velkých prostor (například tělocvičny). V případě, že toto řešení prostorové 
podmínky školy neumožní, je nutné přizpůsobit přestávku místním podmínkám. 

 Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím 
dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

 Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.  

 Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou 
umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci osoby 
s podezřením na nákazu COVID 19 a před vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do 
laboratoří apod. 

 Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd. 

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

 Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného 
čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 

 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí 
být prováděno nejméně jednou denně. 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát 
denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných 
prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 

 Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně. 

  Písemné zkoušky a didaktické testy 

 Písemné zkoušky nebo didaktické testy probíhají obdobným způsobem organizace jako v předchozích 
letech. 

 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou 
(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný 
zasedací pořádek. 

 Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále 
od dveří a pokud možno u oken. 

                                                             
3 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky 

www.mzcr.cz). 



3 
 

 

 Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít 
roušku nasazenou ani přítomný pedagog. 

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

 Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 
2 m (nejméně 1,5 m) – například viz obrázek. 

 Každá třída je před a po bloku testů vyvětrána. 

  Ústní zkoušky 

 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou 
(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména 
členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní 
zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby 
splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do počtu 15 osob. Prostor pro účast veřejnosti 
by měl být vymezen ve větším odstupu než 2 m, pokud je to možné. 

 V průběhu ústní zkoušky konané v rámci přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či 
absolutoria nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku4. 

 Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m).  Pokud dochází k bližšímu 
kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě1.  

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

 Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard (např. rukavice). 

 Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby. 

 V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a 
ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

 Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po 
výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí. 

  Praktické zkoušky 

 Vždy po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí 
rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 Maximální počet osob ve skupině je 15. 

 Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, doporučuje se zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 
m), pak při praktické zkoušce nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu 
kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit.  

 Při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria se v souladu s § 74 odst. 
5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští. 

 Při realizaci praktické zkoušky je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené 
pro provoz jednotlivých pracovišť dle druhu vykonávané činnosti – například kosmetické, kadeřnické, 
stravovací služby apod., a to ve vazbě na doporučení MZd (například odkaz: 
https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/) nebo jiných věcně příslušných resortů.  

                                                             
4 Toto se týká pouze členů zkušební komise, zkoušeného a připravujícího se žáka. 
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 Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktické 
zkoušky docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a jiných nástrojů s možným 
využitím dezinfekce. 

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

 Každá místnost je pravidelně vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy stolů a židlí jsou po výměně 
zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí. 

  Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 
systémovou farmakologickou léčbou. 

 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 
hypertenze. 

 Porucha imunitního systému, např.  
o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
o při protinádorové léčbě, 
o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

 Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 
(dialýza). 

 Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Před prvním vstupem do školy žák předkládá toto podepsané prohlášení: 
 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.). 

Žák, která spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči 
a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, 
tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními  
a maximálně tak omezit interakci s ostatními. 

U ústních zkoušek by měli být žáci, kteří spadají do rizikové skupiny, přednostně vyzkoušeni a co nejdříve po 
zkoušce by měli opustit budovu školy. 

U praktických zkoušek se použijí výše uvedená opatření pro žáky patřících do rizikových skupin podle podmínek 
místa výkonu praktických zkoušek přiměřeným způsobem. 
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Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci 
novým koronavirem 

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest: 
 Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, 
celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví 
nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy (student vyšší odborné školy 
předsedovi zkušební komise); nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy 
(předseda zkušební komise u absolutoria) prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku 
v termínu stanovené prováděcím právním předpisem. 

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky: 
 Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní 

indispozice na straně žáka. 

 Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti se členy zkušební komise.  

 V případě, že se jedná o nezletilého žáka, je nutné okamžitě kontaktovat zákonného zástupce  
a dohodnout se na převzetí žáka. Pro tyto případy je účelné mít vyčleněný vhodný prostor (místnost), kde 
žák pod dozorem vyčká příchodu zákonného zástupce. 

 O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici. 

 Tato skutečnost se uvede do protokolu. 

 Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli 
školy (student vyšší odborné školy předsedovi zkušební komise); nedodržení stanovené lhůty může  
v závažných případech ředitel školy (předseda zkušební komise u absolutoria) prominout. Potom má žák 
právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem. 

  Co dělat v případě, že zaměstnanec školy patří do rizikové skupiny 

Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě přítomnosti  
ve škole pak věnovali zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. 

Ředitel školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu žáků  
ve škole.  

Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní povinnosti 
vyplývající z pracovněprávního vztahu. 

Je-li to organizačně možné, může ředitel školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při 
výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu 
výkonu pracovních povinností, v případě přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek  
a absolutorií, je vybavit efektivnějšími ochrannými pomůckami. 

Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, měl by zaměstnanec doložit, že patří do rizikové 
skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí 
neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu). 
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Příloha – možné uspořádání třídy: 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení žáka/studenta/osoby z řad veřejnosti účastnící se ústní zkoušky 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

datum narození: ................................................................................................................................... 

trvale bytem: …..................................................................................................................................... 

Prohlašuji, že se u výše uvedeného žáka/studenta/osoby neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky 

virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory. 

 

 

V  .......................................                                                   

……………………………………………………………………………… 

                       Podpis zletilého žáka/studenta/osoby 

nebo 
Dne  ...................................     Podpis zákonného zástupce nezletilého  

 

    
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 
systémovou farmakologickou léčbou. 

 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 
hypertenze. 

 Porucha imunitního systému, např.  
o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
o při protinádorové léčbě, 
o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

 Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

 Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 

Do rizikové skupiny patří žák/student, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  
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