STŘEDNÍ ŠKOLA STRAVOVÁNÍ A SLUŽEB
KARLOVY VARY, příspěvková organizace
POKYN PRO OBNOVENÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ POSLEDNÍCH
ROČNÍKŮ VE ŠKOLE V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU NA VYKONÁNÍ
MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20
Níže uvedená pravidla vychází z Metodického pokynu MŠMT vydaného dne 30.4.2020 pod
názvem „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na
maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v období do konce školního roku 2019/20“
(dále jen MP MŠMT)
Úvod
Tento materiál se vztahuje na činnosti školy, které je možné v souladu s usnesením vlády č. 491
ze dne 30. dubna 2020 realizovat od 11. května 2020 a stanoví pouze ty provozní podmínky,
které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických,
pracovněprávních a dalších předpisů.
Pobyt žáků ve škole spojený s účastí na přípravě na vykonání maturitní a závěrečné
zkoušky
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 (dále jen „rouška“)
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i respirátor,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Příchod ke škole a vstup do budovy školy










Je zakázáno shromažďování a setrvávání žáků před školou, a to před začátkem,
v průběhu i po ukončení účasti na vzdělávání ve škole.
Osoby před školou dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními.
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Žáci přichází do školy ve stanovený čas a stanoveným vchodem, průběžně a plynule se
bez přezouvání přesunují do stanovených pater a tříd, přičemž nevstupují do šaten.
Vstupní turnikety nebudou v provozu.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Při prvním vstupu do školy předloží žák pedagogovi u vchodu do školy podepsané
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s písemným
stvrzením seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a to na vzoru na webových stránkách školy www.ssstravovani.cz,
v případě nezletilých žáků s podpisem zákonného zástupce. Formulář Čestného
prohlášení bude pro zletilé žáky k dispozici i u pedagoga u vchodu do školy.
Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák uvedené dokumenty nepodepíše, nebude
žákovi osobní účast ve škole umožněna.
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V budově školy












Žáci jsou organizováni do konzultačních skupin, maximální počet žáků ve skupině je
15.
Příprava na maturitní a závěrečné zkoušky probíhá po skupinách dle rozvrhu
zveřejněného na webových stránkách školy. Příprava bude probíhat pouze
v předmětových blocích s vazbou na maturitní a závěrečné zkoušky.
Žák má právo na individuální konzultaci mimo stanovený rozvrh v termínu stanoveném
po dohodě s vyučujícím.
Ve škole se skupina žáků pohybuje pouze po vymezeném patře a má přístup pouze ke
stanoveným WC.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění je důvodem k nevpuštění žáka do školy,
resp. k vyřazení žáka z přítomnosti ve škole.
Při pohybu žáci dodržují odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
Přestávky tráví žáci na chodbě, před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo
třídu nasadí roušky.
Je zakázáno používat nápojové i potravinové automaty a shromažďovat se v jejich
okolí, jídlo a pití si do školy žáci přinesou.

Ve třídě







Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se
i předchozí umytí rukou.
V průběhu pobytu ve třídě žáci a pedagogové nemusí dle názoru MŠMT roušku nosit,
pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při
skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Velmi důrazně však nosit roušku ve
třídě doporučujeme !
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Podezření na možné příznaky COVID-19 ve škole







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 žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do
samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem
na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s
použitím roušky a požadovaného odstupu, obdobně u zaměstnance).
Ostatní žáky je pak nutné umístit do jiné místnosti s povinným nošením roušky.
O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
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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.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) 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 funkce.
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která 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 zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové
faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích
aktivitách ve škole s tímto vědomím.

Specifická pravidla pro organizaci praktického vyučování





Je nutné dodržovat zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz
jednotlivých pracovišť dle druhu vykonávané činnosti – například kadeřnické,
stravovací služby apod., a to ve vazbě na epidemiologická doporučení.
Mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktického vyučování nesmí
docházet k předávání materiálu, nástrojů atd. bez využití dezinfekce.
Minimalizují se úkony s vysokou fyzickou náročností, které případně vyžadují osobní
hygienu sprchováním apod.

Zajištění podmínek pro vzdělávání



Organizace a plánování vzdělávacích aktivit pro žáky v období přípravy na maturitní a
závěrečnou zkoušku v období do konce školního roku 2019/20 bude probíhat v souladu
s MP MŠMT.
Úklid a dezinfekce pro účely realizace vzdělávacích aktivit pro žáky v období přípravy
na maturitní a závěrečnou zkoušku v období do konce školního roku 2019/20 bude
probíhat v souladu s MP MŠMT.

V Karlových Varech 5.5.2020

RNDr. Jiří Neumann, ředitel

