
Provozně hygienická pravidla – zahájení školního roku 2020/2021 

Na základě doporučujících ustanovení aktualizovaného manuálu MŠMT, dále zrušení mimořádných opatření krajské 

hygienické stanice MSL kraje v Ostravě ke dni 31.8.; 23:59 hodin a především společného postupu vedení obou škol, které 

jsou ve využívaných školních budovách  /SŠINFOTECH i SŠŘ/, rozhodl ředitel SŠINFOTECH o níže publikovaných pravidlech 

provozu školy od 1. 9. 2020. 

 

1. Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.  

2. Od studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti ani žádný jiný doklad  

3. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a 

pohybu osob před budovou školy.  

4. V budově budou, ve spolupráci se státní školou a úklidovou firmou, zajištěny některá proveditelná a reálná 

hygienická opatření, která vycházejí z hygienického manuálu MŠMT a standardu úklidu. Tyto budou mít pro 

studenty doporučující charakter, ale pochopitelně budou pedagogové s nimi studenty seznamovat a motivovat je 

k jejich dodržování.  

5. Pobyt zákonných zástupců studentů a dalších osob uvnitř budovy školy není omezen, a to při plném dodržování 

provozních pravidel vlastníka objektu /SŠŘ/a respektování doporučujících hygienických standardů. Doprovod rodičů 

nových studentů 1. ročníků je na vašem rozhodnutí. Vyšší ročníky snad řešit nemusíme. Při vstupu se hlaste na 

hlavní recepci/vrátnici/a postupujte do 3. poschodí. Zde váš doprovod končí. Do prostor chodeb, kde se nachází 

učebny, ani do samotných tříd, nevstupujte! Pokud potřebujete vyřídit potvrzení, směřujte do prostoru sekretariátu 

/3. poschodí vpravo/. Tento prostor jsme vyčlenili jako zónu pro všechny cizí příchozí. Zde také obdržíte všechny 

potřebné informace, potvrzení a tady vám také budeme plně k dispozici. V případě zájmu se můžete také předem 

telefonicky ohlásit na sekretariátu nebo u ředitele s tím, co budete potřebovat. To ovšem není v žádném případě 

podmínkou, i když se tím může vaše prosba nebo cokoli jiné, vyřešit podstatně rychleji. V budově školy se zdržujte 

jen po nezbytně nutnou dobu a při odchodu z budovy informujte o tomto pracovníka recepce školy 

6. Žádnému studentovi ani zaměstnanci školy není zakázáno používat roušku nebo jiné ochranné prostředky kdekoli 

ve škole, i když to povinností v současnosti není a věříme, že ani nebude.  

7. Odpovídající, proveditelný hygienický a úklidový standard, který škola bude zajišťovat  

8. Úklid a opakovaná desinfekce vstupních prostor, chodeb, madel a klik tříd 

9. Zvýšená hygienická opatření v sociálních prostorách školy  

10. Úklid a opakovaná desinfekce šatnových prostor 

11. Zvýšené větrání prostor všech učeben i chodeb /odpovídají příslušní vyučující a služby/ 

12. V prostorách školy je vyhrazena izolační místnost, která je větratelná, vybavená studenou i teplou vodou – hosp. 

místnost 3. poschodí. 

13. V případě, že jste v poslední době /21 dní/ prodělali covid nebo karanténu s tímto spojenou a již jste v pořádku 

/negativní/ informujte o této skutečnosti třídního učitele /TU/.  

14. Pokud jevíte příznaky infekce, nechoďte do školy. Spojte se s vašim praktickým lékařem nebo KHS a posléze 

informujte TU. 

15. Základní kontaktní osobou pro případ informaci o nemoci, podezření na příznaky ve škole je TU, asistentka ŘŠ, 

případně ZŘŠ 

 

 

http://www.khsova.cz/homepage/detail-aktuality/13168

