
Vnitřní předpis o provozu školy a hygienických opatření 

1. Úvod, obecná pravidla 

- Tento vnitřní předpis vychází z metodického manuálu 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 
2019/23020. 

- Stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od 
standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních 
a dalších předpisů. 

- Všichni žáci , zaměstnanci a návštěvníci školy nosí ve společných prostorách 
roušky. 

- Každý žák si přinese dvě roušky a sáček na její uložení. 
- Povinnost nosit roušku se nevztahuje na osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu 

a úst (www.mzcr.cz). 
- Všichni žáci, kteří se účastní vzdělávání mají povinnost při první návštěvě školy 

odevzdat podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění (viz příloha). 

 
2. Pohyb před budovou a vstup do budovy 

- 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.  

- Pohyb před školou sleduje vrátný. 
- Do budovy je umožněn vstup všem osobám pouze s rouškou. 
- Žáci se nepřezouvají a neodkládají oblečení v šatně, jdou přímo do určené učebny. 

 
3. Pohyb v budově školy a v učebnách 
a) Společné prostory 

- Všichni žáci i zaměstnanci musí nosit roušky. 
- Žáci se mohou pohybovat pouze ve vyhrazených prostorách a nesmí se zdržovat 

v šatnách bez souhlasu třídního učitele, popř. jiného pověřeného pracovníka školy. 
- Při přesunech po budově a na chodbách se žáci nesmí shlukovat, musí stále 

dodržovat minimálně 2 – 1,5 m odstup. 
 

b) V učebnách 
- Neprodleně po příchodu do učebny, si musí každý umýt ruce a použít dezinfekci na 

ruce. 
- Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden 

žák v lavici ve třídě.  

- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je 
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu 
(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.  

http://www.mzcr.cz/


- Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

- Vyučující zajistí pravidelné větrání místnosti (minimálně jednou za hodinu po 
dobu 5 min.) 

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

- Každý vyučující si povede evidenci o docházce na konzultace. 

 

c) V knihovně  

- Všichni návštěvníci se budou řídit zvláštními pravidly, která platí v tomto období 
pro provoz knihoven. Žádáme, aby všichni dbali pokynů knihovnice. 

 

4. Postup při podezření na možné příznaky koronavirové infekce 

- 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, je nutné umístit jej do 
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem 
na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s 
použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou 
hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo 
změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý 
zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní 
teploměr k měření tělesné teploty.  

- Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, 
školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 
Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s 
povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného 
zaměstnance školy.  

 


