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SOU obchodu a řemesel, spol. s r. o., Raisova 96, Starý Plzenec 
 

Pokyn pro provoz školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke 
COVID-19 

 
Pokyn je zpracován v souladu s manuálem MŠMT ČR Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 
2020/2021 vzhledem ke COVID-19. 
Pokyn je závazný pro žáky i zaměstnance a v případě změny vývoje pandemie bude aktualizován. 
 
1. Žáci a zaměstnanci jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla 
stanovená MZ ČR: 
- dodržování zásad osobní a provozní hygieny – dezinfekce rukou nebo mytí rukou po vstupu do školy 
a během dne, 
- ochrana úst a nosu ve společných prostorách v souladu s nařízením MZ ČR a MŠMT ČR, 
- skupinová izolace, event. sociální distance, 
- další pravidla a doporučení. 
 
2. Provoz školy 
- školní rok bude zahájen 5. 9. 2020 a výuka bude probíhat v plném 
rozsahu, nebude-li důvod k zavedení opatření pro realizaci distančního 
vzdělávání 
- od žáků ani zaměstnanců se nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti 
- přísný zákaz vstupu do školy mají osoby s příznaky infekčního onemocnění (nejen s příznaky COVID-
19) 
- cizí osoby se hlásí při vstupu výhradně v kanceláři školy č. dveří 26 
- platí přísný zákaz sdružování žáků před školou nebo v jejím okolí před vyučováním, v jeho průběhu 
nebo po něm; během dne opouští žáci školu pouze z důvodu odchodu z vyučování, a to neprodleně 
- během dne dochází k průběžnému větrání učeben a prostor školy 
- v případě, že bude nařízením MZ ČR, případně jiným orgánem, zavedena povinnost nosit v 
prostorách školy pokrývku úst a nosu, potom bude toto povinné pro všechny žáky a vyučující 
v učebně, případně v prostorách mimo učebnu 
- o každém mimořádném opatření bude škola informovat žáky i zaměstnance školy prostřednictvím 
aktuálních informací na www stránkách školy (www.souor.cz) 
- vedení školy průběžně sleduje vývoj situace v ČR a regionu a podle toho případně upřesňuje 
pravidla; informuje tak žáky, zaměstnance prostřednictvím www stránek školy a na třídních e-mailech 
- škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u osob přítomných ve škole příznaky infekčního onemocnění 
- v případě, kdy některá z osob ve škole zjevně vykazuje příznaky COVID-19  osoba neprodleně 
opouští budovu školy a dodrž a dodržuje při tom základní hygienické normy doporučené MZ ČR 
- v případě výskytu onemocnění COVID-19: 
škola doručí KHS PK okruh osob, které byly v rizikovém kontaktu, a nařídí jim karanténu 

- vedení školy neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných opatřeních v provozu školy 
jednak žáky prostřednictvím www stránek školy a zaměstnance prostřednictvím jejich e-
mailů 

- distanční vzdělávání bude zahájeno, jestliže bude znemožněna osobní přítomnost žáků v 
důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo v důsledku vyhlášení karantény u více 
než 50 % žáků třídy, pokud vedení školy nezvolí model tzv. smíšené výuky, kdy by část 
zdravých žáků byla vzdělávána prezenčně a část nemocných žáků distančně 
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3. Hygienická pravidla a standard úklidu 
- po vstupu do budovy školy je každá osoba povinna provést základní hygienu rukou (dezinfekce nebo 
důkladné umytí pod tekoucí vodou); tu pak dodržuje i během dne 
- nádoby s dezinfekcí jsou rozmístěny na každém patře budovy, nádoby s mýdlem jsou u umyvadel 
- v průběhu dne dochází k častému a intenzivnímu větrání učeben, sborovny, kanceláře, šatny 
- při vstupu žáků do učeben, kde používají společná zařízení (klávesnice, myši, atd.), důrazně 
upozorňujeme na provedení řádného umytí rukou nebo dezinfekci rukou před vstupem do učebny 
- standard úklidu 
- dezinfekce učeben (lavice, katedra, parapety, podlaha) – v době úklidu 

- povrchy a plochy se utírají nebo vytírají na mokro s použitím dezinfekčního přípravku, 
koberce se vysávají 

- vyprazdňování odpadkových košů po skončení dnů výuky 
- dezinfekce předmětů využívaných hromadně (kliky, vypínače, počítačové klávesnice a myši, 

sociální zařízení, zásobníky mýdla) ve dnech výuky 
 
4. Zaměstnanci 
- povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy, kanceláře, sborovny 
 a třídách se řídí dle opatření a pokynů MZ ČR a MŠMT ČR 
- zaměstnanec vykonává práci v souladu se zákoníkem práce a školním řádem 
- pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu 
používat roušku či jinou ochranu ústa a nosu s vyšším stupněm ochrany a zachovávat sociální distanci 

- pokud je zaměstnanci nařízena karanténa, neprodleně o tom informuje vedení školy 
 
 
 
Tento pokyn nabývá účinnosti od 1. 9. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval a schválil: Mgr. Stanislav Veverka 


