Nařízení ředitelky školy k ochraně zdraví
Č.j.: Ř/I/2020/01

V souladu s metodickým pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz středních škol a
konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium
v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

STANOVUJE
ředitelka Střední školy polygrafické, Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc
s platností od 11. května 2020 tyto zásady:
1. Cesta do školy:
• Žák má zakrytá ústa a nos ochrannou rouškou
• Žák dodržuje odstupy 2 metry od dalších osob
2. Příchod ke škole:
• Žáci se před budovou školy neshlukují, dodržují bezpečný odstup a mají zakrytá ústa a
nos
3. Vstup do budovy
• Při vstupu do budovy školy (hlavní vchod z ulice) bude provedena u žáků kontrola jejich
zdravotního stavu (namátkové měření teploty) a žáci odevzdají podepsané Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
• Do budovy školy nebudou vpuštěni žáci, kteří nesplní výše uvedené podmínky
• Do budovy školy nebudou vpuštěny žádné další cizí osoby ani rodinní příslušníci
4. Osoby s rizikovými faktory – žáci:
• Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (s výjimkou věku)
nebo žije ve společné domácnosti s osobou, která patří do rizikové skupiny
• Pokud žák naplňuje podmínky rizikové skupiny, je na jeho zvážení/zvážení zákonného
zástupce, zda se vzdělávacích aktivit zúčastní
• Při vstupu do školy pak žák/zákonný zástupce předkládá písemné seznámení s rizikovými
skupinami a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
• Pokud žák/zákonný zástupce uvedené dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní
účast ve škole umožněna
5. V budově školy:
• Ve společných prostorách školy (chodby, toalety, venkovní prostory) mají žáci stále
zakrytá ústa a nos ochrannou rouškou
• Žáci se v budově teoretické výuky nepřezouvají a neodkládají věci do šaten
• Žáci nosí s sebou do školy minimálně 2 roušky na den a sáček na odkládání roušek

• Žáci se v prostorách školy pohybují ve vymezených koridorech, neshlukují se na
chodbách a toaletách a stále nosí roušky. Pohyb žáků po škole vymezí orientační plánek,
který bude vyvěšen na chodbách
• Opakované nerespektování pokynů je důvodem k vyřazení žáka ze školní přípravy
6. Ve třídě – teoretická výuka:
• Po příchodu do třídy si žáci vydezinfikují ruce – ve třídách budou pro žáky k dispozici
dezinfekční prostředky a papírové ručníky
• Ve třídě mohou žáci po dohodě s vyučujícím roušky odložit, musí být ale stále zachovány
bezpečné odstupy (1,5 – 2 m), při bližším kontaktu mezi žáky nebo mezi žáky a učitelem
se musí roušky nosit i ve třídě
• Doporučuje se v průběhu výuky stále větrat
• Maximální počet žáků ve třídě je 15, dodržuje se zásada, že v jedné lavici sedí jeden žák
• Po skončení konzultace/výuky si žáci opět vydezinfikují ruce
• Po opuštění třídy musí mít žáci opět zakrytá ústa a nos ochrannou rouškou
7. Na praktickém vyučování:
• Praktické vyučování probíhá v prostorách odborného výcviku v obdobném režimu jako
teoretické vyučování
• Žáci se na praktickém vyučování – odborném výcviku přezouvají, převlékají a odkládají
věci do šatních skříněk
• Počty žáků na jednoho učitele odborného výcviku se řídí NV č. 211/2005 Sb., přičemž je
nutno zachovávat odstupy 1,5 – 2 m (jeden žák v lavici v učebně RGM)
• Pro dodržení hygieny na odborném výcviku platí obdobná pravidla jako v teoretickém
vyučování (dezinfekce rukou žáků před započetím a po skončení odborného výcviku,
nošení roušek, větrání apod.)
• Při předávání pomůcek, nářadí, měřidel, materiálů apod. musí být tyto předměty
důsledně dezinfikovány, a to průběžně po dobu celého odborného výcviku
• Žákům nebude umožněno sprchování, jejich hygiena se omezuje pouze na mytí a
dezinfekci rukou
8. Školní stravování:
• Škola až do odvolání neposkytuje školní stravování
9. Příznaky onemocnění COVID – 19:
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí vstoupit do školy
• Pokud se mezi příchozími vyskytne žák s podezřením na onemocnění COVID – 19
(zjištěno např. měřením teploty), bude umístěn do samostatné místnosti, škola
informuje hygienickou stanici a ta rozhodne o dalším postupu. Ostatní žáci, kteří by přišli
do styku s takovým žákem, budou umístěni do jiné místnosti nebo bude jejich vzdělávací
aktivita přenesena do venkovního prostoru, dokud nebude známý zdravotní stav
indisponovaného žáka
• Pokud se mezi zaměstnanci školy vyskytne někdo s podezřením na onemocnění COVID
– 19, opustí okamžitě školu a bude informovat hygienickou stanici. Žáci, kteří byli ve

styku s takovým zaměstnancem, umístí škola do jiné místnosti nebo bude jejich
vzdělávací aktivita přenesena do venkovního prostoru, dokud nebude známý zdravotní
stav indisponovaného zaměstnance
10. Osoby s rizikovými faktory – zaměstnanci:
• Osoby s rizikovými faktory vymezilo MZ ČR (věk na 65 let, chronické onemocnění plic,
onemocnění srdce a hypertenze, poruchy imunitního systému, těžká obezita, diabetes,
chronické onemocnění ledvin a jater), přičemž do rizikové skupiny patří zaměstnanec
školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod
• Zaměstnanci, včetně zaměstnanců patřících do rizikové skupiny, i nadále plní
pracovněprávní povinnosti
• Ředitel školy, je-li to možné, může rizikovým zaměstnancům na základě jejich žádosti
upravit způsob výkonu pracovních povinností (poskytnutí dalších ochranných
prostředků, umožnění vzdělávání na dálku)
• Není-li taková úprava pracovněprávních povinností možná, měl by zaměstnanec doložit
(lékařské potvrzení), že patří do rizikové skupiny. Následně ředitel školy udělí takovému
zaměstnanci neplacené volno (bez náhrady mzdy)

V Olomouci dne 5.5.2020

PhDr. Marcela Hanáková v r., ředitelka školy

