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Organizační opatření pro zajištění ochrany zdraví a provozu školy, školní 
jídelny a domova mládeže pro období přípravy na maturitní a závěrečné 

zkoušky ve Střední zemědělské škole a Středním odborném učilišti chladicí 
a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Vydala: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy                   

Platnost od: 11. 5. 2020

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Tato směrnice upravuje základní provozní podmínky provozu školy, školní jídelny a domova mládeže 
v době osobní přítomnosti žáků čtvrtého ročníku připravujících se na maturitní zkoušky a žáků třetích 
ročníků připravujících se na závěrečné zkoušky od 11. května 2020 ve Střední zemědělské škole 
a Středním odborném učilišti chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí do konce školního roku 
2019/2020.

2. Tato směrnice popisuje pouze ty provozní, hygienické a organizační podmínky, které se liší (či jsou 
stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, 
pracovněprávních a dalších předpisů.

Článek II. Podmínky účasti na výuce, stravování ve školní jídelně a ubytování na domově mládeže

1. Výuka probíhající od 11. 5. 2020 je dobrovolná. O docházce žáků se vede evidence, žáci nejsou povinni 
dokládat důvody své absence.  

2. Výuky, stravování a ubytování na domově mládeže se mohou účastnit pouze žáci školy, kteří odevzdali 
podepsané čestné prohlášení. V případě nezletilých žáků musí být prohlášení podepsané zákonným 
zástupcem. 

3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená tělesná teplota nad 37°C, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích 
cest) nesmí do školy, školní jídelny a domova mládeže vstoupit.

4. Žák je povinen se na vyzvání podrobit měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem. V případě 
zjištění zvýšené teploty nebude žák do školy, jídelny a domova mládeže vpuštěn. 

Článek III. Při podezření na možné příznaky onemocnění COVID-19

1. Budou-li zjištěny příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, v průběhu výuky 
nebo pobytu na domově mládeže je zletilý žák povinen opustit školu nebo domov mládeže v co 
nejkratším čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Výuka ostatních žáků bude přesunuta do 
jiné místnosti a v původní třídě a všech prostorách, kde se žák pohyboval, bude proveden úklid spojený 
s dezinfekcí. 

2. Budou-li zjištěny příznaky u nezletilého žáka, bude neprodleně informován zákonný zástupce a bude 
s ním dohodnut další postup. V případě, že zákonný zástupce nebude souhlasit s odchodem resp. 
odjezdem žáka ze školy nebo domova mládeže, bude žák umístěn do izolačního pokoje, kde vyčká 
příjezdu zákonného zástupce.

3. Izolační pokoj je vyčleněn v přízemí domova mládeže naproti vrátnici. Je vybaven lůžkem, tekoucí 
studenou a teplou pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na desinfekci a jejím dávkovačem pro 
bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ubrousky.

4. Pokud se příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování u zaměstnance školy, školu, nebo 
domov mládeže opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 
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Výuka ostatních žáků bude přesunuta do jiné místnosti a v původní třídě a všech prostorách, kde se 
zaměstnanec pohyboval, bude proveden úklid spojený s dezinfekcí. 

5. O podezření na onemocnění COVID-19 se informuje spádová hygienická stanice.

6. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po 
prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění 
žáka do školy, školní jídelny a domova mládeže, resp. k vyřazení žáka z přípravy, a případně k ukončení 
ubytování.

Článek IV. Ochranné pomůcky, úklid a dezinfekce

1. Za ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst se považuje rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné 
prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

2. Každý žák se musí vybavit ochranným prostředkem k zakrytí nosu a úst v minimálním počtu 2 ks na den.

3. Každý žák se dále musí vybavit vlastním sáčkem k uložení použitého ochranného prostředku. 

4. Zaměstnanci školy si zajišťují „roušky“ nad rámec přidělených ochranných prostředků sami. 

5. Žáci a zaměstnanci, kteří používají jednorázové roušky, jsou povinni je před vyhozením do odpadkového 
koše zabalit do vlastního přineseného sáčku. 

6. Dezinfekci zajistí škola. Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro 
bezpečné osušení rukou jsou umístěny v každé třídě, kde probíhá výuka, v dílnách v Havlíčkově 
ulici, na toaletách včetně domova mládeže, ve školní jídelně u umyvadel, každý pokoj na kterém 
jsou ubytováni žáci, před místností určenou pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19, 
v kuchyňkách na domově mládeže, ve vychovatelně a v garáži kynologů.

7. Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány vychovatelům i na pokoje pro ubytované žáky.
8. Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, 

musí být prováděno nejméně jednou denně. 

9. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna 
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve 
společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 

10. Bude zvýšena frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). Zvýšená pozornost je 
věnována také dezinfekci pokojů, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, 
klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných 
prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

11. Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 
aktivitou.  Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení 
(min. EN14476 nebo DVV/RKI). 

12. Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě 
dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.

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

14. Před znovuotevřením domova mládeže budou všechny pokoje důkladně uklizeny a 
vydezinfikovány.  Bude uskutečněn důkladný úklidu a dezinfekce všech prostor.

15. Výměna ložního prádla bude zajištěna 1x týdně.

Článek V. Cesta do školy/na domov mládeže a ze školy/z domova mládeže

1. Při cestě do školy/na domov mládeže a ze školy/z domova mládeže se na žáky vztahují obecná pravidla 
chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 
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 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Článek VI. Přítomnost ve venkovních areálech a společných prostorách v budovách školy 

1. O přestávkách se mohou žáci pohybovat ve venkovních oplocených areálech školy a ve vnitřních 
společných prostorách školy. V těchto místech mají žáci a zaměstnanci povinnost dodržovat následující 
principy pohybu a chování:

 Používat ochranné prostředky k zakrytí nosu a úst. Toto ustanovení neplatí pro osoby s výjimkou 
dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z povinností zakrývat nos a ústa. 

 Dodržovat všude, kde je to možné, odstupy 2 metry (minimálně 1,5 metru)
 Dodržovat rozdělení do skupin, minimalizovat kontakty s žáky z jiných skupin
 Používat dezinfekci na ruce při každém návratu z venkovních do společných prostor 

2. V případě, že žáci opustí o přestávce areál školy, vztahují se na ně obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními. 

3. Používání šaten se řídí výše uvedenými pravidly. V případě, že mají dva žáci šatní skříňku vedle sebe, 
musí se dohodnout a použít ji jeden po druhém tak, aby dodrželi zásadu odstupu minimálně 1,5 metru.

Článek VII. Přítomnost ve třídách

1. Po vstupu do třídy jsou žáci povinni použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí rukou 
(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem dle návodu u umyvadla). 

2. Žáci a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni zakrývat nos a ústa „rouškou“ v rámci jedné místnosti, 
pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m

3. Při sejmutí roušky si každý žák i zaměstnanec ukládá svou roušku do sáčku. V případě, že to způsob 
uchycení roušky dovoluje, nechá ji viset na krku, nebo za uchem. 

4. Rozmístění lavic ve třídě musí umožnit dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 
metru). 

5. Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

6. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

Článek VIII. Rozdělení do skupin- třída 4.A

1. Třída 4.A je rozdělena na dvě skupiny podle volby společné části maturitní zkoušky na žáky, kteří se 
přihlásili ke zkoušce z matematiky, a žáky, kteří se přihlásili ke zkoušce z angličtiny. Toto rozdělení nelze 
na jiné předměty měnit.

2. Výuka angličtiny bude probíhat ve třídě 2.F. Výuka matematiky bude probíhat ve třídě 1.A. Žáci s výukou 
angličtiny se na ostatní předměty přesunou do třídy 1.R, žáci s matematikou zůstávají na další předměty 
ve třídě 1.A. 

3. Výuka se řídí rozvrhem, který je k dispozici v systému Bakaláři.

Článek IX. Rozdělení do skupin- třída 3.F

1. Žáci třídy 3.F jsou rozděleni na dvě skupiny podle stávajícího rozdělení na odborný výcvik. Toto 
rozdělení nelze měnit.

2. Výuka 1. skupiny bude probíhat v učebně 3.A. Výuka 2. skupiny bude probíhat ve třídě 3.F.

3. Výuka se řídí rozvrhem, který je k dispozici v systému Bakaláři.
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Článek X. Rozdělení do skupin- třída 3.R

1. Žáci třídy 3.R jsou rozděleni na dvě skupiny podle stávajícího rozdělení na odborný výcvik. Toto 
rozdělení nelze měnit.

2. Výuka obou skupin bude probíhat dle instrukcí učitelů odborného výcviku v dílnách v Havlíčkově ulici 
v čase od 8:00 nejdéle do 12:00 hodin.

Článek XI. Praktická výuka a kynologický areál

1. Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci praktické výuky a činnosti 
v kynologickém areálu se aplikují stejně jako pro teoretickou výuku.

2. Realizace praktické výuky pro žáky posledních ročníků probíhá zejména na školních pracovištích.

3. Při realizaci praktické výuky je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené 
pro provoz jednotlivých pracovišť, zejména je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími 
osobami účastnícími se praktické výuky docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, 
materiálů a podobně s možným využitím dezinfekce. 

4. Minimalizují se úkony s vysokou fyzickou náročností, které případně vyžadují osobní hygienu 
sprchováním apod.

5. Ustájení školních fen žáků 4. ročníku je v době probíhající výuky možné za standardních podmínek. Po 
vstupu do garáže kynologů je žák povinen použít dezinfekci a stejně tak před posledním opuštěním 
kynologické garáže. Žák také otře jednorázovou papírovou utěrkou navlhčenou dezinfekcí kliky 
garážových vrat. 

6. Do areálu praxe bude žák, který má na starost ustájenou fenu, vstupovat boční brankou mezi domovem 
mládeže a pokusnou stanicí.

Článek XII. Používání toalet

1. Toalety musí být nad rámec současného vybavení vybaveny nádobou na dezinfekci a jejím 
dávkovačem. 

2. Žákům 4. ročníku jsou přednostně určeny toalety v přízemí přístavby školy na chodbě směrem 
k mechanizační hale.

3. Žákům třídy 3.F jsou přednostně určeny toalety u tělocvičny školy. Žáci jsou povinni pro přístup k těmto 
toaletám využívat spojovací chodbu kolem společenské místnosti. 

4. Žáci třídy 3.R používají toalety v budově dílen, kde se právě účastní výuky. 

5. Po použití toalet jsou žáci povinni si umýt ruce vodou a mýdlem dle instrukcí u umyvadel a použít 
dezinfekci na ruce.

Článek XIII. Školní jídelna a stravování žáků na domově mládeže

1. Provoz školní jídelny je od 11. 5. 2020 obnoven pro stravování žáků docházejících na výuku a žáků 
ubytovaných na domově mládeže. 

2. Vydávání snídaní a obědů probíhá při zajištění níže uvedených pravidel 

 Po vstupu do jídelny si každý strávník umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. 
 Snídaně a obědy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a 

neberou si ani příbory. 
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 Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. 
 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku, nebo 

v případě, že to způsob uchycení roušky dovoluje, nechá se viset na krku. 

 Tác s použitým nádobím a případnými zbytky jídla odnáší strávník na obvyklé místo.

3. Večeře budou vydávány v době oběda formou balíčků.

Článek XIV. Ochrana zdraví a provoz domova mládeže 

1. Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám. 
Všichni žáci i zaměstnanci domova mládeže nosí ve společných prostorách „roušky“.

2. Každý žák musí mít dostatek roušek, dle doporučení epidemiologů minimálně 2 roušky na den, a starat 
se o jejich čistotu a dezinfekci. Současně musí mít žák sáčky na uložení roušek.

3. Společenské místnosti se po dobu platnosti epidemiologických opatření nepoužívají.

4. Žáci na pokojích zajistí dostatečné časté větrání pokojů.

5. Na každém pokoji může být ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány. 

6. Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku.

7. Žák neprodleně vždy po přezutí použije dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou 
(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem dle návodu u umyvadel).

8. Vedoucí vychovatelka zajistí časový rozpis pro používání společných sprch. Rozpis bude nastaven tak, 
aby nedocházelo k shromažďování ubytovaných žáků a byla dodržována epidemiologická opatření. 

9. Vedoucí vychovatelka domova mládeže vyčlení prostor, který bude určený pro desinfekci použitých 
roušek a umístí na viditelné místo návod, jak postupovat při desinfekci (vyvařování) použitých roušek. 

10. Na domově mládeže jsou k dispozici 3 kuchyňky. Klíč od každé jednotlivé kuchyňky si žáci vyzvedávají u 
službu konající/ho vyvhovatele/ky. V kuchyňce smí být vždy pouze jeden žák. Po použití kuchyňky je 
každý povinen umýt a vydezinfikovat všechny hladké povrchy dezinfekcí, která je v kuchyňce k dispozici. 

11. Nádobí, jako jsou talíře, misky, příbory apod., může použít žák své dovezené z domova, nebo na začátku 
pobytu požádá o zapůjčení školního. Zapůjčené nádobí bude používat a náležitě udržovat v čistotě po 
celou dobu pobytu. Po skončení ubytování vrátí zapůjčené nádobí čisté zpět vychovateli/ce.

12. Velké nádobí, jako jsou hrnce, pánve, konvice apod., bude k dispozici na kuchyňce. Každý žák je povinen 
vše po užití nádobí po sobě důkladně umýt a uklidit na určená místa. Po opuštění kuchyňky v ní nesmí 
zůstat žádné neumyté nádobí. 

Mgr. Yvona Bůžková v.r.
    ředitelka školy


