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Střední škola gastronomie a služeb  
(od 1. 9. 2020 Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o.) 

 
Pokyn ředitelky školy č. 4/2020 

 
k Ochraně zdraví a provozu škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 

 

MŠMT vydalo 18. 8. 2020 metodické doporučení k Ochraně zdraví a provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhle-

dem ke Covid-19. 

Ředitelka školy proto stanovuje s účinností od 25. 8. 2020 v návaznosti na vyhlášená opatření následující pravidla pro 

úpravu provozních podmínek organizace: 

Základní pravidla pro žáky, zaměstnance a ostatní návštěvníky školy: 

- Při pobytu ve škole a na pracovišti dbát na dodržování osobní hygieny, svým jednáním se snažit ochránit i 

bezpečnost ostatních, často používat dezinfekci rukou. 

- Respektovat skupinovou izolaci, event. sociální distanci. 

- V závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti 

ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor používat ochranu úst a nosu (roušky, respirátory) a řádnou respi-

rační hygienu. 

- Zajistit opakovanou edukaci. 

Povinnosti zaměstnanců organizace: 

- Aktualizovat v systému Bakalář kontakty na zaměstnance, žáky, zákonné zástupce (zajistí TU a personální 

oddělení do 25. 9. 2020) 

- Informovat zaměstnance, žáky, zákonné zástupce o jednotném informačním systému organizace určeném 

pro Covid-19 – Bakalář, www stránky školy, platforma MS Teams – zajistí TU, vedoucí úseku do 25. 9. 2020 

- Zajistit, aby do budov organizace vstupovali pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění, omezit je-

jich pohyb po budově. Návštěvám bude vymezena místnost. Vedoucí úseku zajistí do 31. 8. 2020 výběr a 

označení „návštěvní“ místnosti. 

- Omezit přesuny žáků po budově - Vedoucí úseku zajistí do 31. 8. 2020 rozmístění žáků v místnostech. 

- Zajistit, aby se v 1. pololetí školního roku 2020/2021 konaly pouze akce nezbytné pro vzdělávání a zajištění 

výstupů ze ŠVP. Každá akce musí respektovat aktuální epidemiologická opatření.  

- Soutěže s větším počtem účastníků přesunout až na jaro. 

- Dodržovat ve ŠJ správnou výrobní a hygienickou praxi. Vypracovat podrobná pravidla,  se kterými budou 

seznámeni žáci i zaměstnanci příslušného provozu. Zajistí vedoucí úseku do 31. 8. 2020 

- Dodržovat bezpečnou přepravu a čištění špinavého prádla. Vypracovat přesný postup a seznámit s ním 

příslušné pracovníky. Zajistí vedoucí úseku do 31. 8. 2020 

Pravidla pro hygienu a úklid: 

- Umístit ke každému vchodu do budovy dezinfekci rukou a jednorázové ručníky. 

- Před vstupem do školy projde žák vizuální kontrolou zdravotního stavu, provede očistu a dezinfekci rukou. 

(kontrolu zajistí pověřená osoba) 
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- V průběhu pobytu ve třídě/ubytování v DM nemusejí žáci/ubytovaní ani učitelé/vychovatelé nosit roušku, 

v případě, že tuto skutečnost pedagogický pracovník schválí. Žáci/ubytovaní mají povinnost rozhodnutí 

pedagoga respektovat. 

- Žák/ubytovaný je z tohoto důvodu povinen mít u sebe alespoň jednu roušku. 

- Třídy se větrají v průběhu vyučovací hodiny a po jejím skončení nejméně po dobu 5 minut. Ale minimálně 

jednou za hodinu po dobu 5 min.   

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

- Po každé vyučovací hodině provede vyučující dezinfekci povrchů, kterých se dotýkal (např. kliky dveří, spí-

nače světla, klávesnice a počítačové myši, žákovské židle, tabule, školní lavice, učitelská židle, učitelský 

stůl, stoly, podlahy). Může také požívat rukavice. 

- Žáci se pohybují pouze v určených společných prostorách školy a svůj pohyb po škole minimalizují na ne-

zbytnou míru.  

- Důkladné čištění třídy je prováděno nejméně jednou denně (mokrým způsobem s použitím dezinfekce). 

- Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid ve třídách. 

Postup při podezření na infekční onemocnění: 

- Při podezření, že osoba trpí příznaky infekčního onemocnění, bude tato osoba izolována v k tomu určené 

místnosti – „izolace“. Po celou dobu musí tato osoba používat ochranu úst a dýchacích cest. 

- Nezletilé osobě je zajištěn dozor. 

- Osoba (případně její zákonný zástupce) je poučena o tom, že má o svém aktuálním zdravotním stavu in-

formovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

Postup při prokázané nákaze Covid-19: 

- Informovat příslušnou pobočku KHS, která provede šetření a rozhodne o dalším postupu. 

- Škola dále informuje všechny dotčené osoby o přijatých opatřeních. 

- Škola upraví provoz dle doporučení KHS. 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti 26. 8. 2020 a platí do odvolání. Bude zveřejněn na sdílených dokumentech, Bakalářích 

a platformě MS Teams. Třídní učitelé seznámí s Pokynem ředitelky žáky a provedou o tom záznam v třídní knize.  

 

 

V Teplicích nad Metují 23. srpna 2020 

 

 

      

         Ing. Petra Jansová 

            ředitelka školy  


