Směrnice chodu školy v době od 11.5.2020 do 30.6.2020
1. Výuku mohou navštěvovat pouze žáci, kteří nejsou v karanténě nebo si nejsou vědomi kontaktu
s nakaženou osobou nebo sami nevykazují známky nemoci.
První den školy odevzdají žáci čestné prohlášení, podepsané plnoletým žákem nebo zákonným
zástupcem neplnoletého žáka o tom, že si nejsou vědomi kontaktu s nakaženou osobou, sami
nevykazují známky nemoci a nemají přikázánu karanténu.
V případě, že by se během docházky situace změnila, jsou povinni okamžitě změnu nahlásit třídnímu
učiteli.
Teoretická výuka:
2. Výuka bude probíhat podle zvláštního rozvrhu od 7:00 do 11:15 hodin. Výuka probíhá
v konzultačních blocích, jejich délku určuje vyučující.
3. Příchod do školy 6:30 – 7:00. Žáci při dopravě a příchodu do školy dodržují pravidla stanovená
mimořádnými patřeními – kryjí si ústa a nos šálou, šátkem, ústenkou, rouškou nebo respirátorem,
neshlukují se, dodržují odstupy 2 m. Před školou a v jejím areálu se neshlukují. Při příchodu do školy
provede každý žák dezinfekci rukou. K desinfekci použije prostředek zajištěný školou nebo
prostředek, který si sám přinese.
4. Žáci se přezují do přezůvek na místě k tomu určeném. V šatnách se zdržují nezbytně dlouhou dobu,
během vyučování do šaten nedochází.
5. Každý žák si po příchodu do učebny znovu dezinfikuje ruce. Doporučujeme i předchozí mytí rukou
antibakteriálním mýdlem po dobu 20 – 30s. K desinfekci použije prostředek zajištěný školou nebo
prostředek, který si sám přinese. Desinfekční prostředky jsou k dispozici u vstupu do budovy, na
toaletách, při vstupu do školní jídelny a v učebnách.
6. Při pobytu ve školní budově si žáci kryjí ústa a nos šálou, šátkem, ústenkou, rouškou nebo
respirátorem (dále jen rouškou). Každý žák si do školy každý den přinese alespoň 2 roušky a sáček na
použité roušky. Při sundání roušky tuto žák odkládá do přineseného sáčku.
7. Během výuky se žáci zdržují pouze v určené učebně. Sedí v lavici po jednom, během přestávek
dodržují bezpečné rozestupy (2m), neshlukují se, nenavštěvují vedlejší učebny. Dodržují pokyny
vyučujícího. Učebny je nutné průběžně větrat podle pokynů vyučujícího.
Pohyb po chodbě je možný pouze v nezbytně nutných případech.
8. Po použití toalety si žáci desinfikují ruky antibakteriálním mýdlem, a desinfekcí, které je k dispozici
u umyvadel. K osušení rukou používají výhradně jednorázové utěrky, které po použití vhodí do
k tomu určeného koše.
9. Jíst a pít je, při zachování hygienických standardů, povoleno pouze v době přestávek. V této době
je povoleno sundat roušku (tu žáci odloží do přineseného sáčku). Není povoleno sdílet nápoje,
nádoby na ně, jídlo, nádoby na ně, s jinou osobou. Před jídlem a po jídle si žák umyje ruce
antibakteriálním mýdlem, případně vydesinfikuje desinfekčním prostředkem.
10. Své místo v učebně udržuje žák v čistotě, veškeré odpadky vhazuje do koše.
11. Po konzultačním bloku, nebo ukončení výuky si žák umyje ruce a vydesinfikuje desinfekčním
prostředkem.
Odborný výcvik:
2. Výuka bude probíhat podle zvláštního rozvrhu od 7:00 do 11:15 hodin. Výuka probíhá
v konzultačních blocích, jejich délku určuje vyučující.
3. Příchod do areálu 6:30 – 7:00. Žáci při dopravě a příchodu do školy dodržují pravidla stanovená
mimořádnými patřeními – kryjí si ústa a nos šálou, šátkem, ústenkou, rouškou nebo respirátorem,
neshlukují se, dodržují odstupy 2 m. Před školou a v jejím areálu se neshlukují. Při příchodu do areálu
provede každý žák dezinfekci rukou. K desinfekci použije prostředek zajištěný školou nebo

prostředek, který si sám přinese). Každý žák si do školy každý den přinese alespoň 2 roušky a sáček
na použité roušky. Při sundání roušky tuto žák odkládá do přineseného sáčku. Během pobytu v areálu
a učebnách si žáci kryjí ústa a nos šálou, šátkem, ústenkou, rouškou nebo respirátorem (dále jen
rouškou).
4. Žák se převleče do pracovního oděvu v šatně. V šatně se zdržuje žák pouze nezbytně nutnou dobu,
současně se nachází v šatně nejvýše 5 žáků.
5. Po převlečení se žáci odeberou do učeben OV, po příchodu do učebny provedou žáci desinfekci
rukou.
6. Během výuky se žáci zdržují pouze v určené učebně. Dodržují bezpečné rozestupy (2m), neshlukují
se, nenavštěvují vedlejší učebny. Dodržují pokyny vyučujícího. Učebny je nutné průběžně větrat podle
pokynů vyučujícího. Pohyb po areálu je možný pouze v nezbytně nutných případech a na pokyn
vyučujícího.
7. Po použití toalety si žáci desinfikují ruky antibakteriálním mýdlem, případně desinfekcí, které jsou
k dispozici u umyvadel. K osušení rukou používají výhradně jednorázové utěrky, které po použití
vhodí do k tomu určeného koše.
8. Jíst a pít je, při zachování hygienických standardů, povoleno pouze v době přestávek. V této době
je povoleno sundat roušku (tuto vložit do přineseného sáčku). Není povoleno sdílet nápoje, nádoby
na ně, jídlo, nádoby na ně, s jinou osobou. Před jídlem a po jídle si žák umyje ruce antibakteriálním
mýdlem, případně vydesinfikuje desinfekčním prostředkem.
9. Své místo v učebně udržuje žák v čistotě, veškeré odpadky vhazuje do koše.
10. Po konzultačním bloku, nebo ukončení výuky si žák umyje ruce a vydesinfikuje desinfekčním
prostředkem.

Postup při podezření na příznaky COVID-19 u žáka nebo zaměstnance:
1. 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.
2. 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).
3. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. (KHS Brno, tel.:773 768 994)
4. 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.
5. 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.
Pravidla pro provádění úklidu:
1. Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných
prostor.
2. Úklid šaten, učeben, chodeb a toalet probíhá nejméně jednou denně.
3. Každý den se provádí: desinfekce lavic, stolů, klik, vodovodních baterií, klávesnic, používaných
učebních pomůcek, dálkových ovladačů, telefonů, podlah, umyvadel, WC, dvířek šatnových
skříněk.
4. Suchý úklid je zakázán.
5. Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv viruidní
aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení

(min. EN14476 nebo DVV/RKI). Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s
návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné
dezinfekci zopakovat.
6. Do odpadkových košů jsou používány jednorázové vyjímatelné pytle, které se každý den
vyměňují
Pravidla pro fungování školní jídelny:
1. Před vstupem do školní jídelny si strávníci desinfikují ruce desinfekčním gelem.
2. V jídelně sedí u stolů po jednom, dodržují rozestupy 2 m.
3. Při jídle si sundají roušku, kterou odloží do přineseného sáčku. Po jídle roušku opět nasadí.
4. Při odebrání stravy se řídí pokyny zaměstnanců školní jídelny.

V Tišnově dne 4.5.2020

Vypracovali: Mgr. Jitka Alexová, Mgr. František Alexa

Schválil: Ing. Rudolf Mašek, ředitel školy

