
POKYNY V SOUVISLOSTI S COVID-19 OD 18. 9. 2020 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA - UPRAVENÁ 
Roušky (ochrana dýchacích cest) - od 18. 9. 2020 se pro školy mimořádným opatřením zavádí povinnost 
nošení ochrany dýchacích cest pro všechny studenty a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy 
nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u studentů a pedagogických 
pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného 
prostředku (např. tělocvik).  
Pracovníci škol nemusí ochranu dýchacích cest nosit v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě, 
typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. 
 
Nadále platí: 

Vstup do budovy školy je povolen pouze osobám bez příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená 
teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta 
chuti a čichu apod.). 

U vrátnice a na všech WC školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Po 
příchodu do budovy si každý neprodleně důkladně umyje ruce mýdlem a provede dezinfekci rukou, a 
následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Při pobytu ve škole všichni dodržují 
zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten 
neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

Je nutné časté a intenzivní větrání učeben a ostatních prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, 
krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  

V každé učebně je k dispozici desinfekční prostředek s rozprašovačem na desinfekci lavic, židlí a dalších 
povrchů (kliky, vypínače), učebny jsou desinfikovány minimálně 1x denně. Desinfekci v učebnách mohou 
používat i studenti a zaměstnanci podle potřeby. Bezkontaktní teploměr je k dispozici na vrátnici školy. 

PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 
Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, 
bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) student/zaměstnanec 
opustí v nejkratším možném čase budovu školy (případně vyčká na příchod svého doprovodu v izolaci 
v určené místnosti).  

Student/zaměstnanec je povinen neprodleně telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který 
rozhodne o dalším postupu. Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS a škola 
předá informace studentům a zaměstnancům o dalším postupu. V případě výskytu onemocnění covid-19 se 
karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná 
KHS na základě protiepidemického šetření.  

DISTANČNÍ VÝUKA 
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo 
z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny studentů třídy 
(skupiny). Prezenční výuka dotčených studentů přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní studenti, 
kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

Minimálním standardem pro distanční výuku je zaslání materiálů a úkolů emailem, doporučujeme ale využít 
formu videokonferencí nebo e-learningu (podle možností studentů a vyučujícího). O formě distanční výuky 
rozhoduje vyučující daného předmětu se souhlasem vedoucího oboru. Studenti jsou vždy předem 
informováni prostřednictvím společného emailu. Distanční výuka je povinná, při nesplnění pokynů a úkolů 
zadaných studentům je započítávána absence za výuku. Při celkové absenci předmětu přesahující 50 %, 
může vyučující nařídit konání komisionálního zkoušení. 

V Plzni dne 18. 9. 2020 Mgr. Helena Layerová 
 ředitelka školy 


