
 
 
 
 
 

Informace o některých opatřeních v rámci provozu školy  
ve školním roce 2020/2021 

 
Hygienická a protiepidemiologická opatření školy 
 
Ředitel školy v zájmu ochrany zdraví a předcházení výskytu a šíření infekčních onemocnění 
nařídil tato opatření: 
 

 zákaz vstupu do školy osobám s příznaky infekčního onemocnění 

 používání dezinfekčních prostředků při čištění rukou (stojany s dezinfekcí u vchodu, WC, 
tělocvičny, jídelny, antivirucidní přípravky na ruce, antibakteriální mýdla v učebnách, 
jednorázové ručníky) 

 zvýšená frekvence a pravidelné čištění povrchů s vysokou zátěží kontaktu, časté větrání 

 omezení pohybu cizích osob ve škole  

 řešení běžných záležitostí prostřednictvím mailu, telefonu, v případě nutnosti osobní schůzky 
nutnost předchozího sjednání termínu 
 

Příchod do školy 

 Pro všechny osoby platí: v prostoru vrátnice si vydezinfikovat ruce a při pohybu v areálu školy 
dodržovat sociální distanc. 
 

Pohyb žáků v prostorách školy 

 Žáci se pohybují pouze v učebnách dle rozvrhu hodin, v době přestávek zůstávají v učebnách. 

 Je doporučeno během dne si umývat ruce, dodržovat zásady hygieny, dezinfekce je k dispozici 
v každé učebně. 

 Během výuky nemusí žáci ani pedagogové mít roušku. Nošení roušky se řídí aktuálním 
epidemiologickým vývojem a nařízením ředitele školy, které je přílohou tohoto dokumentu. 

 Pokud během výuky dochází ke změně učebny, žáci si dezinfikují ruce a své pracovní místo. 

 V každé třídě je nezbytné často větrat (min, jednou za hodinu 5 minut). 

 Školní bufet je s účinností od 1. 9. 2020 uzavřen. 
 

Postup při podezření na výskyt nákazy COVID-19 

 Příznaky onemocnění jsou patrné již po příchodu žáka do školy -  žák není vpuštěn do 
budovy školy; škola neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci nezletilého žáka 
a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy. 

 Příznaky onemocnění se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - 
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a ukončení účasti žáka ve výuce a minimalizace styku 
s jinými osobami. Vyučující kontaktuje sekretariát školy. Neprodleně dojde k umístění žáka do 
izolace a informování zákonných zástupců nezletilého žáka. Zletilý žák opustí školu v nejkratším 
možném čase. 

 Ve všech uvedených případech zákonní zástupci nebo zletilí žáci telefonicky kontaktují svého 
praktického lékaře či orgány hygienické správy, které rozhodnou o dalším postupu. Škola 
nekontaktuje lékaře ani KHS. 
 

Sekretariát školy, studijní oddělení, úsek TEÚ 
 Veškerá komunikace žáků s vedením školy, se studijním oddělení a sekretariátem školy bude 

probíhat pouze přes třídní učitele. 

 Vstup všech osob na úsek ředitele školy je možný pouze po předchozí domluvě telefonem 
nebo e-mailem.  

 Vstup na ekonomické oddělení bude umožněn, pouze v pokladních hodinách. Prostor pokladny 
oddělen přepážkou z plexiskla. 

 Mimo pokladní hodiny bude vstup umožněn na pracoviště TEÚ pouze po předchozí domluvě 
telefonem, emailem. 



 Finanční prostředky budou vypláceny přednostně bezhotovostně (mzdy, CP, stipendia, odměna 
za produktivní práci). 

 Pokud není bezhotovostní převod možný, budou peněžní prostředky vypláceny přes třídní 
učitele a UOV v jednotlivých třídách a na pracovištích OV (stipendia, odměny za PP). 
 

Distanční výuka 

 škola bude poskytovat distanční výuku, pokud bude v důsledku krizových nebo mimořádných 
opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 
polovině žáků jedné třídy, ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. 

 žáci mají povinnost se za výše uvedených situací účastnit distančního vzdělávání. 

 distanční způsob vzdělávání může probíhat různými formami podle technického vybavení 
jednotlivých žáků a technických a personálních možností školy (zasíláním materiálů, možností 
osobního vyzvednutí ve škole, telefonicky, on-line výukou,…). 
 

Organizace výuky – úsek teoretického vzdělávání 

 Šatny: po vstupu do školy jdou žáci do šaten a následně do učebny. 

 Výuka: 
pavilon A – výuka pouze maturitních oborů  
pavilon B – výuka pouze učebních oborů, v případě výuky předmětu IKT odvede vyučující žáky 
z pavilonu B do učebny IKT v pavilonu A. 
 

Organizace výuky – úsek praktického vyučování 
1. Učitelé ODV budou dbát na dodržování základních hygienických opatření po dobu průběhu hodin 

odborného výcviku na pracovištích. Budou se snažit minimalizovat pohyb jednotlivých žáků tak, aby 
nedocházelo k těsným kontaktům mezi jednotlivými žáky na pracovišti, a zároveň budou hlídat 
minimální odstupy žáků. Pro svou ochranu můžou UOV využít ochranné štíty. Jednotlivá pracoviště, 
toalety, šatny a umývárny budou vybaveny dezinfekčními prostředky, UOV budou dbát na časté 
větrání prostor, kde se žáci budou zdržovat (učebny, šatny) a na zajištění doplňování stanovených 
hygienických potřeb dle pokynů KHS. 

2. Nástup na zahájení, průběh výuky a ukončení ODV v souladu s platným ŠŘ. bude probíhat 

následovně: 

 Všechny skupiny budou nastupovat na svá pracoviště (učebny) s tím, že do prostor šaten budou 
vstupovat jednotlivé skupiny žáků za doprovodu UOV v předem stanovených intervalech a dle 
rozpisu vyvěšeným na nástěnce úseku PV tak, aby se jednotlivé skupiny nesetkaly společně 
v prostoru šatny (s odchodem ze šatny v rozmezí 7:00 – 7:15 hod.), s tím, že první skupina 
bude v 7.00 hod. již připravena v pracovním oděvu na učebně. 

 Čas přestávky na svačinu bude opět probíhat dle rozpisu v časových intervalech v prostorách 
šaten, aby opět se nesetkaly různé skupiny ve stejnou dobu v prostoru šatny. 

 Čas vyčleněn na oběd bude probíhat tak, že skupiny žáků odvedou jednotliví UOV do prostor 
jídelny tak, aby mezi jednotlivými skupinami byl dostatečný odstup, aby nemohlo dojít ke 
kontaktu mezi jednotlivými žáky různých skupin. Odstup mezi jednotlivými skupinami by měl být 
dodržen i u žáků, kteří neodebírají stravu a budou shromážděni v odděleném prostoru jídelny 
(dozor zajistí určený vychovatel). Žáci, kteří odebírají stravu, budou sedět u stolu po dvou a po 
konzumaci setrvají v jídelně u své skupiny a v 11:30 si UOV opět odvedou své skupiny 
s odstupy na jednotlivá pracoviště. 

 Ukončení výuky bude probíhat postupně opět za doprovodu UOV podle rozpisu v určitých 
časových intervalech s nástupem na šatnu v časovém rozmezí 13:25 – 13:40. Všechny skupiny 
budou odváděny svými UOV na vrátnici DM 1, kde žáky opustí. 

3. Při nutnosti použití toalety v průběhu výuky budou UOV dbát na to, aby na toaletu nechodilo více 
žáků společně a po návratu do výuky si žák opláchl a vydezinfikoval přípravkem ruce. UOV poučí 
žáky, které toalety se budou používat (pouze toalety v odborných dílnách, suterénu pavilonu A, 
suterénu DM 1, Jezerce a školní kuchyni), s tím, že žáci v průběhu výuky mají přísný zákaz pohybu 
v prostorách teoretické výuky a stýkáním se s žáky teorie. 

4. Úklid učeben, skladů a místností bude zabezpečen dle pokynů KHS úklidovým personálem každý 
den po skončení výuky. Při střídání skupin žáků v jedné učebně v průběhu jednoho dne bude před 
tímto střídáním provedena dezinfekce všech dotykových povrchů v učebně – zabezpečí UOV.  

5. Chod na odděleném pracovišti oboru KČ bude probíhat v obdobném režimu a za dodržování 
běžných zdravotních a hygienických zásad a výše uvedených epidemických zásad. Při obsluze a 
servírování obědů strávníkům, budou obsluhující žáci používat ochranné jednorázové rukavice, 
hlášení obědů bude bezkontaktní. 

 
 
 



Experimentarium  

 Návštěvy Experimentaria budou předem domluveny a odsouhlaseny odpovědnou odobou. 
K objednání výukového programu v Experimentariu je nutné využít objednávkový systém 
zápisem v kalendáři a to nejpozději 2 dny před zamýšlenou návštěvou. Rezervační kalendář 
do Experimentaria je na adrese: 

https://spsotrokovice.sharepoint.com/Ex/Lists/kave/calendar.aspx 
 Bez potvrzení rezervace v rezervačním systému není návštěva Experimentaria možná. 

Mimořádně je možné si vyjednat návštěvu Experimentaria telefonicky, 577 925 078/307, mobil: 

739 488 494, nebo e-mailem na adrese pancner@spsotrokovice.cz. 

 Každá objednaná návštěva dostane přidělené patro k realizaci výuky a z tohoto patra nesmí být 
žáci puštěni do pater jiných s výjimkou využití toalet. Toalety v 1. nadzemním podlaží slouží pro 
1. nadzemní a 1. podzemní podlaží, toalety ve 2. nadzemním podlaží slouží také pro 3. 
nadzemní podlaží. 

 V prostorách Experimentaria smí být současně maximálně dvě skupiny žáků a to v odlišných 
patrech. Výjimku tvoří 3. nadzemní podlaží, kde mohou být přítomny maximálně dvě skupiny 
žáků a to za předpokladu, že výuka každé skupiny probíhá v oddělených učebnách z nichž 
každá má svůj vlastní vchod. 

 V každé učebně Experimentaria bude umístěn virucidní prostředek k desinfekci použitého 
modelu po ukončení výuky.  

 Návštěvám z jiných škol budou vyhrazeny pouze dny úterý, středa a čtvrtek a to za přítomnosti 
předem určeného pedagoga (Út - Kočtúchová, St - Broža, Čt - Řezník), případně za přítomnosti 
pracovníků Experimentaria (Jandoušová, Pancner, Jirků).  

 Každý takovýto návštěvník předloží při příchodu řádně vyplněné a podepsané čestné 
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a bude mu změřena tělesná 
teplota prostřednictvím bezkontaktního digitálního teploměru. 

 Podle charakteru výuky jsou žáci povinni dodržovat patřičné rozestupy. 

 Do odvolání je zrušena projekce programů v mobilním planetáriu. 

 Žákům majícím kmenovou učebnu v pavilonu „B“ je přísně zakázáno opustit Experimentarium 
ve třetím podlaží spojovací chodbou do budovy „A“. 
 

Domov mládeže (DM) 

 Pobyt a pohyb zákonných zástupců na Domově mládeže je omezen – jen v nejnutnějších 
případech a po předchozí omluvě s vychovatelem. 

 Při příjezdu žáků na DM po dnech volna se všem žákům měří teplota bezkontaktním 
teploměrem. 

 Prostory DM jsou vybaveny dezinfekcí na ruce, jsou pravidelně uklízeny a dezinfikovány. 

 Žáci jsou poučeni o zvýšených požadavcích na hygienu, časté mytí rukou. 

 Společné aktivity žáků jsou omezeny. 

 Pokud se u žáka během pobytu na DM vyskytnou příznaky onemocnění COVID-19, 
bezodkladně kontaktuje vychovatele. Nezletilý žák je umístěn do izolace, jsou okamžitě 
kontaktováni zákonní zástupci, kteří si dítě co nejrychleji vyzvednou. Zletilí žáci opustí v co 
nejkratším čase budovu školy.  

 Pro potřeby umístění žáka do izolace jsou na DM vyhrazeny pokoje č. 230-231, 307-308, 329-
330. 

 Po použití společné kuchyňky uživatel všechny plochy vydezinfikuje přípravkem s virucidní 
aktivitou, který je v místnosti k dispozici. 

 Prádlo připravené k praní v prádelně je umístěno ve speciální místnosti v obalech na jedno 
použití. 

 
Ubytovny DM1, JEZERKA  

 Při vstupu do ubytovny si každý provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou 
po celou dobu pobytu v prostoru ubytovny. 

 Prostory ubytovny jsou pravidelně větrány. 

 Vyčleněn prostor pro zajištění karanténních opatření pro ubytované: 
DM1 – pokoj 213-214 
JEZERKA – pokoj 311             

 Po použití společné kuchyňky uživatel všechny plochy vydezinfikuje přípravkem s virucidní 
aktivitou, který je v místnosti k dispozici. 

 Prádlo připravené k praní v prádelně je umístěno ve speciální místnosti v obalech na jedno 
použití. 

 Pracovnice úklidu dezinfikují prostory ubytovny 2x denně a průběžně doplňují dezinfekční 
přípravky na ruce a povrchy (byly proškoleny o hygienických zásadách, týkajících se úklidu). 

https://spsotrokovice.sharepoint.com/Ex/Lists/kave/calendar.aspx
mailto:pancner@spsotrokovice.cz


 
Recepce školy  

 Při vstupu do prostor vestibulu u recepce školy si každý provede dezinfekci rukou.  

 Vrátný eviduje všechny cizí osoby přicházející do školy. Každou návštěvu předem telefonicky 
oznámí příslušnému pracovníkovi. Bez předchozí telefonické domluvy nebude návštěvě 
umožněn vstup do prostor školy. 

 Je zakázáno se shromažďovat v prostorách vestibulu u recepce školy. 

 Prostory recepce jsou pravidelně větrány.  
 

Základní hygienická pravidla a standard úklidu – COVID-19 

 Po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou 
po celou dobu svého pobytu v prostorách budov.  

 Vestibul DM1 – vstup do budovy je často a intenzivně větrán a dezinfikován. 

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 

 Pravidelné vyprazdňování odpadkových košů – minimálně jednou denně. 

 Úklid povrchů a ploch v prostorách, kde se pohybují zaměstnanci, žáci, ubytovaní se provádí 
denně úklidovým personálem na mokro s použitím dezinfekčního přípravku s virucidní aktivitou, 
koberce se pravidelně vysávají. 

 Několikrát denně se provádí dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí 
(např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie umyvadel, 
splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). 

 Úklidový personál byl informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 
povrchů a předmětů. 

 Přípravky jsou používané podle pokynů výrobce uvedené na etiketě. 

 
Školní jídelna, stravování 

 Zákaz vstupu osobám nemocným infekčním onemocněním jak do kuchyně, tak i do výdejny a 
školní jídelny. 

 Výdej stravy ve školní jídelně je prováděn personálem školní kuchyně, chráněným rouškou a 
jednorázovými rukavicemi. Pracovníci kuchyně jsou seznámeni a dodržují přísná opatření 
osobní hygieny. 

 Školní jídelna je vybavena umyvadly a stojanem s dezinfekčním přípravkem. Stoly jsou pokryty 
umyvatelnými ubrusy. V jídelně se pravidelně větrá.  

 Strávníci přicházejí do jídelny dle níže uvedených časů a v daných skupinách. Jídelna je 
vybavena dostatečným počtem stolů, abychom dodrželi počet - dva strávníci u jednoho stolu.  

 Po příchodu do školní jídelny si každý umyje a ošetří své ruce dezinfekčním prostředkem. 

 K výdejnímu okénku se přistupuje buď jednotlivě nebo s odstupem 2m. 

 V době obsluhy žáky učebního oboru Kuchař-číšník, strávník pouze označí výdej čipem a obdrží 
u okénka stvrzenku s obědem č. 1 nebo č. 2. Následně se usadí ke stolu a obsluhující žáci 
(vybaveni rouškami a rukavicemi) strávníky obslouží. Následně po odchodu strávníka od stolu, 
celý stůl ošetří dezinfekčním prostředkem. 

 Při bezobslužném způsobu se přistupuje jednotlivě nebo s odstupem 2m k okénku, kde je 
připraven tácek s ubrouskem, příborem a skleničkou s nápojem a personálem kuchyně je vydán 
oběd č. 1 nebo č. 2. Ke stolu se posadí nejvýše dva strávníci. Po opuštění stolu je tento ošetřen 
dezinfekčním přípravkem.  

 Po ukončení výdeje všech obědů (snídaní nebo večeří) bude celá jídelna vč. stolů a židlí 
ošetřena dezinfekčními prostředky úklidovým personálem školy. 

 Dodržení správného mytí stolního nádobí, dodržení mycího procesu v myčkách (mytí 60° C a 
při oplachu 80-85°C). 

Stravování cizích strávníků 

 cizí strávníci mají pro konzumaci vyčleněn samostatný čas. 

 po ukončení stravování a opuštění místa jsou stoly a židle očištěny a dezinfikovány úklidovým 
personálem školy. 

Odnos jídla v přinesených nádobách - jídlonosičích 

 Výdej do jídlonosičů probíhá ve vyčleněný samostatný čas. 

 Strávník požadující odnos jídla bude mít připraveny dvě sady jídlonosičů. Do jednoho strávník 
oběd přebere a druhý odloží na vyznačené místo. Tento jídlonosič bude v provozní pauze ŠJ 
umyt v strojní myčce.  

 Materiál jídlonosiče musí být vhodný pro styk s potravinami a vydržet působení tepla. Mytí 
jídlonosičů je časově odděleno od mytí běžného nádobí. Čisté jídlonosiče se nechávají volně 
oschnout v prostoru mycího sektoru. 



 Každý jídlonosič musí být řádně označen jménem strávníka. 

 Personál kuchyně je upozorněn na rizika, která souvisí s manipulací s nádobím vnášeným do 
provozovny zvenčí a od strávníků. Po manipulaci se špinavým nádobím a při přechodu na 
manipulaci s čistým nádobím si vždy řádně pracovnice kuchyně umyjí a dezinfikují ruce. 

 Zákaz odběru do skleněných nádob. 

 Použití jednorázového nádobí, které je v nabídce školní jídelny. 
 

Platba stravného a objednávání jídel 

 Platba se provádí pouze bezhotovostním způsobem – bankovním převodem nebo poštovní 
poukázkou na účet školy. 

 Objednávka stravy pomocí čipovacího zařízení v budově školní kuchyně (čipovací zařízení je 
pravidelně dezinfikováno) nebo přes portál e-strava. 

 Objednávka stravy musí být provedena vždy do 13:30 hodin předcházejícího dne. 

 V případě nemoci nebo nepřítomnosti je možné stravu objednat nebo zrušit telefonicky nebo 
mailem (kontakty uvedeny na stránkách školy). 
 

ČASOVÝ ROZVRH VÝDEJE OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ SPŠ OTROKOVICE 
 
10:40 – 10:50            Výdej do jídlonosičů, dezinfekce výdejních pultů 
11:00 – 11:30           Žáci praktického vyučování, dezinfekce  
11:45 – 12:15           Cizí strávníci ve vyčleněném prostoru, dezinfekce 
11:30 – 11:55           Zaměstnanci školy, dezinfekce 
12:00 – 12:40           Žáci z pavilonu „B“, pedagogičtí pracovníci školy, dezinfekce 
12:50 – 13:30           Žáci z pavilonu „A“, pedagogičtí pracovníci školy, dezinfekce  
 

 V prostorách školní jídelny jsou všechny prostory, pracovní plochy i nádobí pravidelně 
ošetřovány dezinfekčními prostředky s virucidními účinky. Prostředky jsou schváleny pro použití 
v potravinářských provozovnách. 

 Zaměstnanci školní kuchyně dodržují přísná hygienická opatření a na pracovišti pravidelně 
probíhá školení hygienického minima dle Zákona o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb.  
 

V Otrokovicích dne 31. 8. 2020 

 

 

 
Mgr. Libor Basel, MBA 
ředitel školy 

 


