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 Dodatek č. 25  Provoz školy od 1.9.2021  
Název  Ke Směrnici Covid – 19  Provoz školy v roce 2020/2021/2022 
Označení: DOD25/2021 Účinnost od: 1.9.2021  

Počet stran:  Účinnost do: odvolání  

 
Provoz školy vzhledem ke Covidu -19 Manuálem MŠMT ze dne 17.8.2021, který se týká 

hygienických  a protiepidemických opatření, která vycházejí z platných doporučení MZČR.  

 

1. Testování studentů bude probíhat následovně: 

- 1. ročník s doprovodem musí dodat buď: 

a) potvrzení o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR 

b) potvrzení, že neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 

c) potvrzení o dokončeném očkování 

pokud výše uvedené nedoloží, nebudou vpuštěni do areálu školy. 

- všichni ostatní se budou prvně testovat při příchodu do areálu školy (pokud nedoloží 

výše popsané body a), b), c)) dále 

- poté všichni studenti a ročníky budou testováni ve dnech 6. září 2021 a 9. září 2021 

 

O dalším testování budete dodatečně informováni. 

 

2. Testování zaměstnanců: 

zaměstnanci, kteří nejsou očkovaní ani neprodělali nemoc COVID -19, od které neuběhlo 

více, jak 180 dní budou testováni shodně se studenty ve dnech 6. září 2021 a 9. září 2021. 

 

Ostatní informace budou dodány následovně, jelikož zatím není jasná legislativa. 

 

3. Cizí osoby mají povolený vstup za předpokladu předložení „Potvrzení – testování, 

očkování“ nebo po domluvě budou otestováni (finanční úhrada).  

 

 

4. Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest:  

a) každá osoba je při vstupu do školy povinna a ve společných prostorách si zakrýt dýchací 

cesty ochranným prostředkem tj. respirátorem (možnost pro studenty a zaměstnance 

vyzvednout u p. Vokurky) ; 

b) výjimky z výše uvedeného jsou:  

- studenti v učebnách (individuální domluva pedagog x student) 

- stravování ve školní jídelně (platí stále rozepsaný režim ze školního roku 2020-21)) 

- při pohybové výuce 

- ostatní po konzultaci s ředitelkou školy 
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5. Důležité. Povinnost pro všechny je pravidelné větrání všude – učebny, kanceláře, 

školní jídelna, domov mládeže!!!! 

 

6. Standard pro provádění úklidu v organizaci: 

a) je zajištěno bezpečné osoušení rukou –  ručníky na jedno použití; 

b)vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně; 

c) je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) 

povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, 

klávesnice  a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel 

či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům; 

d) úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 

povrchů a předmětů, a to prokazatelně; 

e) v učebnách využívaných k výuce bude každý den probíhat dezinfekce školních lavic, stolů, 

židlí a povrchů (kliky, vodovodní baterie, dálkové ovladače, klávesnice atd.); 

f) celodenně bude zabezpečena dezinfekce ploch (s důrazem na místa s dotyky rukou). 

g) úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně; 

h) v domově mládeže L3 s Karlín bude také zabezpečen úklid sociálního zabezpečení a 

společných prostor (chodby, zábradlí) několikrát denně. Úklidové potřeby se budou vždy 

konzultovat s vedoucí vychovatelkou; 

ch) obdobně bude zajištěn úklid ve školní jídelně s konzultací s vedoucí školní jídelny. 

 

7. Standard pro školní jídelnu  

a) před vstupem do jídelny je povinnost pro všechny použít dezinfekční prostředek; 

b) účast na obědech bude „fázována“ tj. pedagogové se studenty/žáky dle svého rozvrhu.  

Svačiny a večeře taktéž probíhají dle „fázování“, které určuje vychovatel. Dále je povinnost 

strávníků při obsazenosti stolů vždy sedět ob místo; 

c) strávník si u výdeje vezme tác a po použití vrátí (k desinfekci), příbory budou vydávány 

jednotlivě. Zakazuje se samoobslužný bufet; 

d) cizím strávníkům bude strava vydána pouze v přenosných boxech. Není možné se stravovat 

v objektu školní jídelny. 

(Cizí strávník se nahlásí na vrátnici, vrátná zavolá do jídelny a určený pracovník si přijde pro přenosný box, 

který bude nejprve dezinfikován a poté naplněn. Poté opětně odnese naplněný box určený pracovník cizímu 

strávníku) 

e) Nápoj si strávník čepuje sám z vířivky a to pomocí skleničky. Pozor skleničky na nápoj 

nelze používat opakovaně. 

f) personál pro výdej stravy používá ochranné pomůcky (rukavice, roušku). 

 

Ostatní skutečnosti zůstávají stejné a to podle Směrnice COVID-19 
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8. Povinnost školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19. 

a) zajistit samostatnou místnost – v hlavní budově, na domově mládeže Lázeňská 3 a 

v Karlíně – budou viditelně označeny; 

b) v případě podezření informovat zákonného zástupce (třídní učitel) , ostatní vykázet 

z budovy školy jak studenty, tak zaměstnance – ve všech případech ihned informovat 

ředitelku školy; 

 

Všechny ostatní povinnosti jsou zapsány ve Směrnici Covid – 19, kterou se řídíme  od roku 

2020.  

 

Prosím o dodržování výše uvedeného!!!! 

 

 
Datum: Sestavil: Funkce: Podpis: 

24.8.2021 Mgr. Stanislava Lustyková ředitelka školy  
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